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De	Mannetjes

Nieuwjaarsduik

‘Het water is nog zo warm 
dat ze er best wat langer in 

hadden kunnen blijven’

Vanaf 15 januari 
verkeershinder kruispunt 
Tolweg Zandvoortselaan. 
Lees het bericht in de gemeente- 
advertentie in deze krant.

Vragen over huishoudelijke hulp?

Loket Zandvoort
Louis Davidsstraat 17
Tel: 023-5740450
Geopend op werkdagen 
van 9:00 tot 12:30 uur
 

Actueel	 P7	Weersverwachting
Rubriek	 P15		Wijn van de maand

Sport	 P23	Tussenstanden

Bijna 700 enthousiastelingen 
hadden zich aangemeld voor 
het evenement. Mede omdat 
er al vroeg in de ochtend via 
teletekst melding was ge-
maakt dat Zandvoort als eni-
ge plaats aan de Nederlandse 
kust de nieuwjaarsduik door 
liet gaan, was een groot aan-
tal mensen van Scheveningen 
naar Zandvoort gekomen.

Zandbanken
Omdat ons strand ‘veilig’ ach-
ter vier zandbanken ligt had de 
organisatie, in samenspraak 
met de reddingsbrigade en de 
KNRM, besloten om het feest 
niet af te gelasten. Het is ook 
voornamelijk te danken aan de 
reddingsbrigade dat er geen 

En masse zochten de duikers 
het onstuimige water op, gade 
geslagen door duizenden toe-
schouwers op de boulevard en 
op het strand en door de alom 
aanwezige pers. Het gaf mooie 
plaatjes met de duikers op de 
voorgrond en de op de golven 
dansende redboot dichtbij als 
decor.

Pluim
De organiserende vereniging 
Rapido ’82, de Zandvoortse 

ongelukken zijn gebeurd. Een 
aantal vrijwilligers had zich in 
overlevingspakken gehesen en 
zorgde ervoor dat de duikers 
niet te ver in zee gingen. Ook 
de ‘redboot’ was op het water 
stand-by om eventueel assi-
stentie te verlenen.

Toeschouwers
Na een warming up van ruim 
een kwartier, gaf waarnemend 
burgemeester Hester Maij 
het startschot voor de duik. 

De nieuwjaarsduik is uit-
gelopen op pure Zandvoort 
promotie. Omdat overal in 
het land de ‘zeeduiken’ wa-
ren afgelast en die in Zand-
voort als enige doorgang 
vond, was er alle aandacht 
voor ’s lands oudste duik.

Nieuwjaarsduik pure Zandvoort promotie

reddingsbrigade, de KNRM 
en de mensen van paviljoen 
Take Five verdienen een dikke 
pluim. Door hun inzet heeft 
Zandvoort zich van zijn beste 
kant laten zien in de landelij-
ke pers en zodoende gezorgd 
voor een extra stuk Zandvoort 
promotie.

Met z’n honderden tegelijk de zee in…

•	 Desembroodjes	wit	en	
	 bruin	€	1,-

•	 Allison	walnoot	€	1,35

•	 Ham/Kaas	en	Kaas	
	 croissants	€ 1,60

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein	14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

 Kijk ook eens op:
	 www.bertrambrood.nl

Aan publieke belangstelling was geen gebrek

nog enkele weken 
ALLE MONTUREN
50% KORTING

Zandvoort Optiek

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

Old soldiers never die
they just fade away....

01-01-2006                        01-01-2007

Jim  Todd

Janny

Cartoon		 Hans van Pelt

Column

hoor ik om mij heen zuchten 
van verlichting slaken. De 
feestdagen zijn weer achter 
de rug. Het gemis van een 
partner voelt men juist tijdens 
deze dagen het meest. Het zijn 
immers letterlijk en figuurlijk 
de donkere dagen voor kerst. 
Het licht in de vorm van hert-
jes, kerstmannen, slangen en 
slingers kunnen worden opge-
ruimd net zoals mijn kerststal. 
Om de grote stapel kerstkaar-
ten gaat een mooi rood lint. 
Kerst 2006 is voorbij.
 
Ook ik slaak een zucht. Mijn 
dagelijkse bezoeken met der-
tig preventieve bestralingen 
voor mijn borstkanker zijn ver-
ledentijd. Vijf dagen in de week 
naar het VU in Amsterdam 
rijden is echt een bezoeking 
maar het is nu eenmaal niet 
anders. In de wachtkamer kom 
je tot de conclusie dat je niet 
de enige bent die bestraald 
wordt. Elke dag worden er in 
het VU ziekenhuis 140 mensen 
radioactief bestraald. In deze 
zes weken zie je dezelfde lot-
genoten en er ontstaat een 
bepaalde band want tenslotte 
zitten we in hetzelfde schuitje. 
We spreken elkaar moed in en 
geven tips om de verbrande 
huid zo goed mogelijk te hou-
den. De verpleging is attent 
en vriendelijk, de tijdschriften 
op de leestafel kan je wel dro-
men en de file van Zandvoort 
naar Amsterdam gaat je de 
keel uithangen. De lijnen die 
de verpleging met rode Oost 
Indische inkt op mijn lichaam 
tekent, kunnen weg geboend 
worden; ze hebben hun taak 
gedaan. Geen Mondriaan 
schilderij meer op mijn li-
chaam. De dertig bestralingen 
zitten erop! 

Pas nu besef ik hoeveel geluk 
ik heb gehad. Het had erger 
gekund met eventueel nog 
chemo en hormoonpillen. Ik 
mag echt niet klagen maar 
toch? Sluit ik het snertjaar 
2006 af met een grote diepe 
zucht van verlichting. Op naar 
het nieuwe jaar! Welkom 2007, 
ik ben er klaar voor. U ook?

Nel Kerkman

 Volgens mij… 
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Kerkdiensten
ZONDAG	7	JANUARI
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 de heer B. Blans

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
23	december	2006	-	29	december	2006	
Geboren: 
Imme Sophie, dochter van: Dirkx, Arno Henricus 
Godefridus en: van Kleef, Yvette Augustina 
Johanna.
Puck Maud, dochter van: Wessels, Wester Willem Paul 
en: van Campen, Anne Clara Margaretha Johanna.
Lou, zoon van: Bruining, Dark en: Verachtert, Hilde 
Agnes Edgard. 
Tijn Tjakko, zoon van: Boon, Leonardus Jan Reinout 
en: Zwemmer, Ellen Elisabeth Maria.
Sophia Geertruida Catharina Adriana, dochter 
van: Driessen, Johannes Julianus en: Bos, Chennah 
Dhoa.
Oscar, zoon van: Bruijnzeel, Richard en: Beker, Karen.
Overleden:
van Dijk geb. de Wid, Sophia, oud 89 jaar.
Klinkert geb. Weber, Johanna Jacoba, oud 83 jaar.
Geurtsen geb. van Tilburg, Berendina Maria, 
oud 97 jaar.
Loos, Petrus Franciscus, oud 68 jaar.
van Pampus, Joanna Elisabeth Maria, oud 95 jaar.

Familieberichten
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Jaarrondpaviljoens stap verder
Het college van B&W maakt bekend, dat het besluit tot vast-
stelling van het bestemmingsplan ‘Jaarrondpaviljoens’ is 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
Dit is een belangrijke mijlpaal in het streven de jaarrondpavil-
joens juridisch/planologisch zeker te stellen.

De gemeente Zandvoort 
verzorgt nu twee wettelijk 
verplichte publicaties: in de 
Zandvoortse Courant en in 
de Staatscourant. Beiden 
zijn in week 52 op 28 de-
cember geplaatst. Dit is om 
bekend te maken dat het 
besluit van Gedeputeerde 
Staten met bijbehorende 
stukken met ingang van 
29 december 2006 gedu-
rende zes weken ter in-
zage ligt in het raadhuis 
aan de Swaluëstraat 2. 
Gedurende de termijn van 
de ter inzage legging kan 
tegen het besluit tot goed-
keuring beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA DEN HAAG. 
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 
beroepstermijn afloopt.

Jaarrondpaviljoens
Zoals bekend zijn er meer-
dere strandpachters die 
hun paviljoen een perma-
nente status willen geven. 
Dit is niet alleen voor de 
ondernemers belangrijk, 
ook Zandvoort als toeristen-
plaats kan daarvan profite-
ren. Met name in de week-
enden in de winter en voor 
partijen zijn permanente 
standpaviljoens uitermate 
geschikt om verkleumde 
wandelaars en feestvier-
ders op te vangen. Wat is 
er mooier dan na een frisse 
strandwandeling even bij te 
komen met uitzicht op zee 
onder het genot van warme 
chocolademelk?

Bron: www.zandvoort.nl.

Tweede jaar ZandvoortPas, 
goed voor ondernemers en inwoners
De ZandvoortPas gaat vanaf deze week zijn tweede jaar in.  
Na een succesvol eerste jaar verwacht de uitgever van de 
Zandvoortse Courant nog meer aanbiedingen van de kant van 
de Zandvoortse ondernemers.

Het geheim van de Zandvoort-
Pas ligt in het feit dat de 
Zandvoortse inwoners niet 
meer voor ieder wissewasje 
naar winkels buiten de ge-
meentegrenzen hoeven. Veel 
ondernemers geven namelijk 
een korting op hun hele as-
sortiment. Daardoor vervalt 
de behoefte om voor goedko-
pere zaken naar bijvoorbeeld 
Haarlem te gaan. Ook kan een 
ondernemer besluiten op een 
deel van zijn assortiment een 
korting te geven. Hierdoor 
wordt het zeer interessant 
voor die ondernemer om in te 
spelen op bijvoorbeeld feest-
dagen en seizoensinvloeden.

ZandvoortPas
Na een serie artikelen in deze 
krant over deelnemende be-
drijven en hun aanbiedingen, 
bleek dat na publicatie er meer 
bezitters van ZandvoortPassen 
naar de bewuste korting heb-

ben gevraagd. Af en toe wilde 
men nog wel eens vergeten 
dat ze een ZandvoortPas in 
hun bezit hadden. Nu is de 
verwachting dat dat anders 
is. Eén dezer dagen wordt 
namelijk alweer de 1200ste 
ZandvoortPas 2007 uitge-
reikt, bijna een evenaring 
van het aantal dat over heel 
vorig jaar uitgereikt werd. In 
het opstartjaar 2006 werden 
ca. 1500 passen uitgegeven. 
Hieruit blijkt dat Zandvoorters 
wel degelijk geïnteresseerd 
zijn in hun ‘eigen’ Zandvoortse 
ondernemingen en dan met 
name in de aanbiedingen die 
ze via de Zandvoortse Courant 
doen. Deelnemen aan de 
ZandvoortPas zal voor de on-
dernemers dus in een grotere 
en trouwe klantenkring kun-
nen resulteren. Het wordt 
een interessant jaar voor de 
ZandvoortPas deelnemers en 
gebruikers!

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

wenst	iedereen	een	
gelukkig	en	gezond	2007

 
Nieuwjaarsborrel
Vrijdag 12 januari 2007
21.00 uur tot 23.00 uur

LIVE muziek 
Onder het genot van een hapje, 

drankje en LIVE muziek willen wij 
met u proosten op het nieuwe jaar

 
Met ingang van 1 januari zijn wij gesloten op 

maandag, dins dag en woensdag.

Rustige jaarwisseling in Zandvoort
Er hebben zich tijdens de jaarwisseling geen opvallende inci-
denten voorgedaan binnen de gemeentegrenzen van Zand-
voort. Er is dus sprake van een rustige jaarwisseling. Wel werd 
zoals overal in het land zeer veel vuurwerk afgeschoten.

In de vroege oudejaarsavond 
werd het festijn rond de klok 
van zes uur al geopend met 
een daverend vuurwerk in de 
Haltestraat. Rond de jaarwisse-
ling konden ook andere inwo-
ners van Zandvoort genieten 
van harde knallen, maar ook 
van fraaie vuurpijlen. Kortom 
alleen maar positieve ge-
beurtenissen die horen bij de 
overgang van het ene naar het 
andere jaar. Op Nieuwjaarsdag 
werden de goede wensen zo-
wel in de vroege morgen als 
later op de dag in een aantal 
horecagelegenheden bij een 
goed glas uitgewisseld. 

Brandweer
Toch was er voor de Zand-
voortse brandweerlieden 
werk aan de winkel. De 
Zandvoortse spuitgasten bo-
den in Heemstede assistentie 
bij een brand in een bedrijfs-

pand aan de Herenweg in de 
omgeving van de Rijnlaan. 

Aanhouding
Een 22-jarige Zandvoorter 
werd in Haarlem aangehou-
den en ingesloten, nadat hij 
met zijn auto over de stoep 
had gereden, waarbij hij bijna 
een meisjes aanreed en een 
fiets vernielde. De man werd 
aangehouden, zijn rijbewijs 
ingevorderd en voor nader 
onderzoek ingesloten.

Vuurwerk
In de dagen voorafgaande 
aan de jaarwisseling werden 
in Zandvoort vier jongeren 
aangehouden wegens het te 
vroeg afsteken van vuurwerk. 
Zij werden doorverwezen 
naar bureau Halt. De Politie 
Kennemerland deelde vanaf 
29 tot 31 december bijna 200 
van deze bekeuringen uit.

Face of Beauty
Vol trots willen wij u laten weten dat op 18 
december 2006 onze zoon en mijn broertje

Jimi Wim Paul Koper
geboren is.

Tevens wensen wij u een gezond en verzorgd 
2007 toe!

Stephan, Mariëlle, Kimberly en Jimi Koper
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Januari

Nieuwjaarsreceptie 
Zandvoortse Reddingsbrigade, 15.00-17.00 uur, 
Noordpost Piet Oud, Boulevard Barnaart

Jazzy Sunday bij Center Parcs Park Zandvoort 

Kerstboomverbranding 

Jazz in Zandvoort: Hermine Deurloo 

Cabaret in Circus Theater Zandvoort: 
Kristel Zweers 

Februari

Jazz in Zandvoort: Gé Titulaer 

Cabaret in Circus Theater Zandvoort: 
Samba Schutte 

Week	1	•	2007
fe
b
.j
a
n7

7
10
14
28

4
25

Een van de winkeliers die via de ZandvoortPas zijn klanten 
bindt is Peter Versteege van Versteege’s IJzerhandel. Niet al-
leen via de ZandvoortPas, ook het opgeruimde karakter van de 
heren Lip 1 en Lip 2 zorgt voor de nodige klandizie.

Hebbedingetjes bij ‘De Lip’ en
25% korting op kleding

Versteege: “Wij doen al vanaf 
het begin mee want we zijn 
ervan overtuigd dat het een 
goed idee is. Ook zullen wij 
dit jaar weer de ZandvoortPas 
accepteren. De vorige maand 
bijvoorbeeld kregen de hou-
ders van de ZandvoortPas 
een fraaie agenda bij een 
bus Sikkens verf. Wat we nu 
gaan doen moet ik nog even 
geheim houden maar ik advi-
seer om de advertentie op de 
ZandvoortPas-pagina goed in 
de gaten te houden.”

Versteege’s IJzerhandel is zo 
een typische ‘doe-het-zelf’ 
zaak. Alles, of bijna alles, 
wat men maar bedenken 
kan op het gebied van ‘doe-
het-zelf ’ en professioneel 
timmeren, schilderen, met-
selen, enzovoorts is in het 
kleine pand aanwezig. Ook 
is Versteege’s IJzerhandel 
agent voor diverse soor-
ten zeer degelijk gereed-
schap. Van Bahco tot Skill, 
het is verkrijgbaar in de 
Pakveldstraat.

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 fik erin
Bij het vieren van het nieuwe 
jaar hoort natuurlijk de tra-
ditionele kerstboomverbran-
ding. De ingezamelde kerst-
bomen kunnen woensdag 10 
januari ingeleverd worden 
tussen 13.00 en 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 wordt ingeleverd 
krijg je € 0,25 plus een lot. Er 
worden 20 cadeaubonnen 
van € 5,00 verloot. In de der-
de week van januari maakt 
de gemeente de winnende 
lotnummers bekend in de 
krant en op de gemeentelij-
ke website. Vanzelfsprekend 
kunnen handelaren niet aan 
deze actie deelnemen. De 
kerstboomverbranding is op 
het strand ter hoogte van 
gebouw de Rotonde aan de 
Strandweg op woensdag 10 
januari. De stapel wordt om 
19.30 uur aangestoken.

Gelukkig Nieuwjaar!
Een traditie is om elk jaar 
weer naar diverse nieuw-
jaarsreceptie te gaan. Hebt 
u zin om eens mee te doen 
dan zijn hier een aantal re-
cepties. Laten we beginnen 
bij 6 januari, dan is iedereen 
van 15.00 tot 17.00 uur wel-
kom in de KNRM loods om 
elkaar een veilig Nieuwjaar 
te wensen. Zondag 7 januari 
is de meest gekozen dag om 
handen te schudden. Voor 
een kunstzinnig nieuwjaar 
bent u op 7 januari vanaf 
12.00 uur welkom bij Galerie 
Kunst & Koffie, Zeestraat 37 
en tegelijk kunt u kennis-
maken met het bestuur van 
de pas opgerichte Stichting. 
O o k  d e  Za n d vo o r t s e 
Reddingsbrigade nodigt ZRB 
leden, oud leden, begunsti-
gers en relaties uit voor haar 
nieuwjaarsreceptie op zon-
dag 7 januari. De nieuwjaars-
receptie vindt van 15.00 tot 
17.00 plaats op de Noordpost 
Piet Oud, aan de boulevard 
Barnaart. Op dezelfde dag 
maar wel een ander tijd-
stip, namelijk van 17.00 tot 

19.00 uur, geeft de lokale ra-
dio ZFM een nieuwjaarsborrel 
in het Wapen van Zandvoort. 
Dan wordt het even rennen 
naar Autobedrijf Zandvoort 
in nieuw Noord. Daar staat 
voor alle gezellige mensen 
van 16.00 tot 19.00 uur een 
drankje klaar met muzikale be-
geleiding van ‘The Mainstream 
Jazz Combo’. Natuurlijk zijn er 
nog meer recepties, zoals van 
de politieke partijen en an-
dere (sport)verenigingen. De 
redactie van ‘Oog en Oor’ geeft 
geen receptie maar wie weet 

komen we u wel ergens tegen. 
En zo niet? Dan wensen wij u 
een nieuwsgierig 2007 toe.

Op de valreep
Hoewel de kerst al voorbij 
is, kunt u vanaf vandaag tot  
7 januari nog meedoen met 
een Kerstquiz op de weblog-
pagina van gedeputeerde  
Hans Schipper (Recreatie en 
Toerisme). Er zijn leuke prijzen 
te winnen voor liefhebbers die 
van wandelen en fietsen hou-
den. Mee doen dus! De quiz 
bestaat uit 6 multiple choice 
vragen met foto’s van mooie 
plekken in de provincie Noord-
Holland. Ga voor de fotoquiz 
naar de weblogpagina van  
gedeputeerde Schipper, zie 
www.noord-holland.nl. 

Hulde
Tijdens de feestelijke afsluiting 
van het jaar, op 23 december 
2006, kregen 3 jubilarissen van 
de K.N.R.M. Zandvoort extra 
aandacht. Plaatsvervangend 
walbaas Arie Vermaat ont-

ving voor de eerste keer de 
vrijwilligersmedaille en de 
bijbehorende oorkonde. Hij 
zet zich al 10 jaar op goede 
wijze in voor het reddingsta-
tion. Al 30 jaar zetten vuur-
leider/motordrijver Frans 
v.d. Ploeg en walbaas Hans 
Sprenkeling zich in als vrij-
williger en kregen daarvoor 
al eerder een koninklijke on-
derscheiding. Nu ontvingen 
zij een oorkonde plus bloe-
men.

Wat is dat nou?

Menigeen die langs de 
Noordboulevard loopt of 
rijdt vraagt zich af wat het 
stalen karkas is dat boven 
de zeereep uitkomt. Het is 
de vervanging van de oude 
Spar kiosk die in de zeereep 
vlak bij de strandhuisjes 
stond. Daarvoor in de plaats 
wordt nu een horecabedrijf 
van 8 meter hoog gebouwd 
met een brugontsluiting. 
In september 2005 vermel-
den we in ‘Oog en Oor’ dat 
de bouwvergunning al in 
1999 is afgegeven en de 
goedkeuring voor de bouw 
voor de brug pas in 2006 is 
gegund. De bouw vordert 
gestaag en het hoogste 
punt is bereikt. Alleen is er 
nog geen zicht op wat er 
nu werkelijk in gevestigd 
wordt. Komt er één bedrijf 
in of wordt het opgesplitst 
in meerdere bedrijven. In 
2007 komen we er beslist 
opnieuw op terug want 
onze ogen en oren blijven 
open staan. 
  

Het gevolg hiervan is dat enke-
le tarieven die aanvankelijk ex-
tra verhoogd zouden worden 
(o.a. uittreksels, huwelijkvol-
trekking, drank- en horecaver-
gunning, reclamevergunning, 
evenementenvergunning en 
aanvraag gehandicaptenpar-
keerkaart) alleen trendmatig 
verhoogd zijn. Onderstaand 
vindt u de belangrijkste tarie-
ven vermeld, welke met ingang 
van 1 januari 2007 van kracht 
zijn. Meer informatie vindt u 
op www.zandvoort.nl.

Het tarief bedraagt ter zake 
van de voltrekking van een 
huwelijk c.q. geregistreerd 
partnerschap op:
Maandag van 10.00 uur tot 
12.00 uur en om 14.00 uur en 
15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur  
en om 14.00 uur en 15.00 uur: 
€ 253,75.
Indien de voltrekking van een 
huwelijk c.q. geregistreerd 
partnerschap op verzoek 
wordt verricht op een locatie 
buiten het raadhuis wordt het 
overeenkomstig artikel 3.1.1 be-
rekende tarief verhoogd met 
€ 155,80.

Zaterdag om 10.00 uur en 11.00 
uur en zondag van 9.00 uur tot 
12.00 uur en om 14.00 uur en 
15.00 uur: € 675,20.
Indien de voltrekking van een 
huwelijk c.q. geregistreerd part-
nerschap op verzoek wordt ver-
richt op een locatie buiten het 
raadhuis wordt het overeen-
komstig artikel 3.1.2 berekende 
tarief verhoogd met € 212,75.

Uitreksel Bevolkingsregister: 
€ 5,65.

Een verzoek tot beoordeling 
van een schetsplan met betrek-
king tot de vraag of op een, op 
basis van genoemd schetsplan, 
uitgewerkt bouwplan een ver-
gunning zou kunnen worden 
verleend: tot € 100.000,00 
indicatieve bouwkosten:  
€ 287,75. van € 100.000,00  
tot  € 500.000,00 indicatieve 
bouwkosten: €  575 ,51 . 
van €  500.000,00 tot  
€ 1.000.000,00 indicatieve 
bouwkosten: € 863,26.

Een aanvraag tot het verstrek-
ken van een gebruiksvergunning 
m.b.t. het brandveilig gebruik van 
een bouwwerk: € 397,02.

Het verstrekken van een na-
tionaal paspoort, een reisdo-
cument voor vluchtelingen of 
een reisdocument voor vreem-
delingen: € 47,45.

Het verstrekken van een 
Nederlandse identiteitskaart 
(NIK): € 31,25
Bij een spoedlevering van een 
van beide documenten wordt 
het basisbedrag vermeerderd 
met een bedrag van € 40,40.

Het afgeven, vernieuwen of 
omwisselen van een rijbewijs: 
€ 40,35. Bij een spoedlevering 
van een rijbewijs wordt het 
basisbedrag vermeerderd met 
een bedrag van € 40,00.
Bij een vermissing van een rij-
bewijs wordt het basisbedrag 
vermeerderd met een bedrag 
van € 20,15.

Het verkrijgen van een huis-
vestingsvergunning: € 41,40.

Het verkrijgen van een ge-
handicaptenparkeerkaart:  
€ 39,90.

het verkrijgen van een vergun-
ning voor de aanleg van een 
gehandicaptenparkeerplaats 
met kenteken: € 661,80.

Een aanvraag tot het verkrij-
gen van een kapvergunning: 
€ 48,30.

Prijsuitreiking 
Decembermaandactie 2006

In het winters versierde Grand Café Danzee vond afgelopen zater-
dag de uitreiking van de hoofdprijzen van de ‘Decembermaand-
actie 2006’ plaats. Onder het genot van een kop koffie en een  
lekker stuk taart werden de hoofdprijzen uitgereikt door de  
nieuwe voorzitter van de Ondernemers Vereniging Zandvoort, 
Virgil Bawits, en secretarieel medewerkster Helma Hoogland. 

Al vele jaren organiseert de 
Ondernemers Vereniging 
Zandvoort (OVZ) de zogenaam-
de ‘Decembermaandactie’. 
Iedereen die in deze feest-
maand aankopen doet bij 
één van de deelnemende 
Zandvoortse winkeli rs, ont-
vangt de inmiddels welbeken-
de rode loten. Met deze loten 
zijn grote prijzen te winnen.

In totaal waren er twaalf geluk-
kige winnaars uit Zandvoort en 
omstreken die allen een hoofd-
prijs in ontvangst mochten ne-
men. Net als voorgaande jaren 
waren er weer prachtige prij-
zen beschikbaar gesteld door 
verschillende ondernemers. 
Op de prijzentafel lagen naast 

een aantal dinerbonnen onder 
andere entreekaarten voor de 
Efteling, een DVD-recorder, een 
fiets, hometrainer en kaarten 
voor ons Circuit Park Zandvoort. 
Ook een prachtig boeket bloe-
men voor de prijswinnaars ont-
brak natuurlijk niet!

Naast het verzorgen van de 
traditiegetrouwe actie orga-
niseert de OVZ ook de jaar-
markten in ons dorp. Net als 
de Decembermaandactie, zijn 
deze markten een groot succes. 
“Het zou leuk zijn om meer van 
dergelijke acties te organiseren 
en dat gaan we dan ook zeker 
proberen”, meldt voorzitter 
Bawits aan het eind van de 
prijsuitreiking. 

Gemeente heeft Leges voor 2007 vastgesteld
In de gemeenteraad van 12 december jongsleden, is een amen-
dement aangenomen om de tarieven die onder de € 25.000 
extra inkomsten van de begroting vallen, niet anders dan met 
een trendmatige verhoging aan te passen.

Fancy Place
Op de hoek van de kerkstraat 
en de Thorbeckestraat is 
Fancy Place gevestigd. Een 
kledingzaak voor ‘casual’ kle-
ding, badkleding, modieuze 
schoenen en laarzen. Laura 
en Chantal van der Storm 
zijn al sinds het begin met de 
ZandvoortPas mee. Op dit mo-
ment is er een aanbieding van 
maar liefst 25% korting op de 
kleding van het merk Russell 

Athletic. Chantal: “Sinds kort 
hebben we zelfs kleding voor 
kleine kinderen en baby’s. 
Maatje 68, kan je voorstel-
len wat leuk het zou zijn als 
de hele familie in Russell 
Athelic, in dezelfde kleuren en 
in de zelfde modellen loopt? 
Wij bieden in ieder geval de 
mogelijkheid!” Fancy Place, 
Thorbeckestraat 1, 2042 GK 
Zandvoort. Tel: 023-5714593.

In de advertentie melden 
het bestuur en de fractie van 
de OPZ dat zij het niet eens 
zijn met uitgangspunten 
die voorkomen in zowel het 
ontwerpbestemmingsplan 
Middenboulevard en de com-
mentaren op de inspraakreac-
ties die in de bewonersbrief 
van de gemeente zijn opge-
nomen. Naar hun mening 
komen die niet overeen met 

gemaakte afspraken en met 
de raadsopdracht. OPZ gaat er 
daarom niet mee akkoord.

Brief 
Het CDA, de SP en GBZ willen 
nu weten in hoeverre de me-
ningen van het college en de 
raad hiermee overeen komen. 
In een brief aan de voorzitter 
van de raad vragen zij om dit via 
een extra raadsvergadering te 

vernemen. “Het kan niet zo zijn 
dat de OPZ als coalitiepartij op 
deze wijze (via een advertentie 
in De Zandvoortse Courant over 
het ontwerpbestemmingsplan 
Middenboulevard) invulling 
geeft aan haar bestuurlijk en 
politieke taak”, aldus de drie 
partijen in de brief. Zij vinden 
de uitspraak min of meer een 
aanval op wethouder Marten 
Bierman. 

Mogelijk zal de raad bijeen-
komen voordat de commissie 
Planning & Control op woens-
dag 17 januari aanstaande zal 
vergaderen.

Extra raadsvergadering naar aanleiding advertentie
Een advertentie in de Zandvoortse Courant van 21 december 
jongsleden, heeft er voor gezorgd dat er een extra raadsverga-
dering belegd zal worden. De ouderen Partij Zandvoort (OPZ) 
liet weten dat ze het met een aantal zaken niet eens is.

ZandvoortPas: 
Een voordelig begin van 2007!

De winkel van ‘De Lip’

Aanbieding Fancy Place

Nieuw Horecabedrijf herrijst uit de reep
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Wordt het nog winter in 2007?

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 8 8 8 8

Min 10 10 10 10-11

Neerslag 85% 80% 60% 80%

Wind wzw 4-6  wzw 4-5(6)  west 4-5(6)  zw 4-5(6)  

De patstelling van de belang-
rijkste weersystemen die het 
Nederlandse weer dirigeren is 
er nog altijd en de drukverde-
ling zit muurvast.

Het bekende Azorenhoog 
enerzijds in combinatie met 
het altijd roet in het eten gooi-
ende (voor winterliefhebben-
den) IJslandlaag aan de andere 
kant, houden week in week uit 
die strakke westelijke drift op 
grote hoogte in stand. Daarom 
rijst de vraag steeds nadrukke-
lijker of het nog winter wordt 
in 2007.

Het zal toch niet waar zijn dat 
dit seizoen geruisloos, zonder 
ook maar een vlaag winter, 
aan ons voorbijgaat, maar 
ja... tegenwoordig zijn warm-
terecords aan de orde van de 
dag zagen we bijna iedere 
voorbije maand. Alle winterse 
(ijdele?) hoop is gevestigd op 
de tweede helft van januari en 
februari en interessant is ook 
om te kijken of en wanneer 
de eerste sneeuwvlok naar 
beneden komt. Zeer uitzon-
derlijk immers dat december 
sneeuw(vlok)loos verliep.

Na zo’n beetje de warmste 
jaarwissel aller tijden (die van 
exact 10 jaar terug was drie 
jassen  kouder… liefst 22 gra-

den!) met ruim 12 graden in 
Zandvoort en Bentveld korte 
tijd, viel het weer op de eerste 
dag van het nieuwe jaar rela-
tief mee. Ook dinsdag was het 
nog redelijk.

Toch is het de komende tijd 
aanhoudend het bekende 
liedje met wisselvalligheid 
afgewisseld door een betere 
periode. De temperatuur zit 
meer richting de 10 dan bij de 
5 graden en zo worden uiter-
aard weer punten verdiend om 
januari 2007 waarschijnlijk als 
extreem zacht te kunnen clas-
sificeren straks.

Na de woensdagse regen oogt 
het weer donderdag wat beter 
met kans op een paar buien 
voordat er vrijdag nieuwe re-
gen op visite komt en dit wis-
pelturige regime behouden 
we dus nog wel een week of 
twee. 

Toch zijn er ook duidelijk aardi-
gere momenten aan te wijzen 
het komende weekeinde maar 
al met al blijft de winter dus 
zeer ver op afstand. De tulpen 
(!) die op sommige plaatsen al 
een halve decimeter boven de 
aarde uitsteken ontwikkelen 
zich dus voortvarend verder.

Weerman Marc Putto

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgevingOndernemers opgelet:

Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

Op een unieke locatie, midden in het 
centrum van Zandvoort maar toch rustig 
gelegen, wordt appartementencomplex 
‘Oranjehof’ gesitueerd.

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 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.

NOG 4 BESCHIKBAAR
BOUW GESTART !

OPLEVERING 
CA. SEPTEMBER 2007 !

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Voor 2007 hebben al ruim 1100 huishoudens een ZandvoortPas en dat aantal groeit nog wekelijks 
•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortpas.nl
•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse Courant, maar ook buiten 
 Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)
•  In de zomermaanden wordt de Zandvoortse Courant (natuurlijk met al uw ZandvoortPas aanbiedingen) 
 ook verspreid op de campings (4) en de strandhuisjes (750)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar, waarop u zelf uw 
 ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kan maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

Column	Politiek	

Michael van Praag begint een 
bedrijf met onder meer medi-
atrainingen, workshops en se-
minars en heeft de Zandvoortse 
gemeentepolitiek als een dief 
in de nacht verlaten. Zou het 
niet aardig zijn als hij, als 
een soort boetedoening, alle 
Zandvoortse raadsleden én de 
burgemeester(s) en wethouders 
een gratis cursus aanbiedt?

Bij de OPZ zouden ze er wellicht 
iets van kunnen opsteken. Want 
om in een advertentie (in deze 
krant, dat wel) de gang van za-
ken rond de Middenboulevard 
neer te sabelen gaat wel heel 
ver. Vergaderingen in het ge-
meentehuis, met bruisende dis-
cussies, lijken daar toch eerder 
voor in aanmerking te komen.

Op het moment dat ik hoorde 
van het plotselinge vertrek 
van Michael van Praag uit de 
gemeenteraad moest ik merk-
waardig genoeg even denken 
aan André Hazes. De inmiddels 
overleden volkszanger hield 
het in het voorjaar van 2002 
drie maanden uit als gemeen-
teraadslid voor Ronde Venen 
Belang in De Ronde Venen. Bij 
de beëdiging schitterde hij door 
afwezigheid, een optreden in 
Tilburg ging voor. De eerste ver-
gaderingen miste hij door een 
vakantie van anderhalve maand 
in de Verenigde Staten. En in de 
resterende tijd knokte de zan-
ger tegen een verbreding van 
de N201, die voor zijn huis liep, 
en het verbod om te waterskiën 
op de Vinkeveense plassen. Niet 
dat hij dat zelf wilde gaan doen, 
maar toch.

Michael Van Praag, het para-
depaardje van de Zandvoortse 
VVD, hield het iets langer uit in 
de Zandvoortse gemeentepoli-
tiek.Veel VVD-stemmers, bijna 
een op de drie in Zandvoort en 
meer dan de helft in Bentveld, 
hadden dat wel graag gezien en 
er ook veel meer van verwacht. 
Het verleden als Ajax-voorzit-
ter trok als een magneet. Het 
blijft knagen, was hij dan toch 
niet meer dan een veredelde 
lijstduwer?  

Hans Botman

Gratis cursus

Leden WMO-raad
Het College van B&W heeft de leden benoemd van de WMO-
raad. Die raad is noodzakelijk in het kader van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning. Het voorzitterschap is in handen 
van de heer P.M.J. Bruigman. 

De leden vertegenwoordigen 
een groep van de samenle-
ving. De volgende personen 
zijn benoemd: H. Wiedijk voor 
de doelgroep ‘Ouders’, M. van 
Dijk-Wallich voor ‘Mensen 
met een psychische beper-
king’, J. Kerkman Azn. voor 
‘Mensen met een verstan-
delijke beperking’, mevr. Y. 
Roosendaal voor ‘Vrijwilligers’, 

H.J. M. Boddaert-Geerards voor 
‘Ouderen’, H. van Brero voor 
‘Mantelzorgers’, mevr. J. van de 
Mast voor ‘Mensen met een li-
chamelijke beperking’, A.M.L.D. 
Hoenderdos voor ‘Mensen met 
een lichamelijke beperking’, T. 
Timmermans voor ‘Ouderen’. 
De Zandvoortse WMO-raad is 
de werkzaamheden per 1 janu-
ari 2007 begonnen.

Gemeente Meerssen: 
‘fout in eigen bijdrage’

In de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
zijn verschillende wetten samenvoegd, waardoor een com-
plexe regelgeving is ontstaan. Uit de berekeningstabellen 
blijkt dat sommige ouderen voor hun wettelijke bijdrage méér 
gaan betalen.

“Het is niet toegestaan be-
paalde groepen te bevoor-
delen dan wel te benadelen” 
geeft de overheid te ken-
nen. In de berekening van 
de eigen bijdrage is echter 
een onjuistheid geslopen. 
Ouderen met een laag 
pensioen maken voor hulp 
in de huishouding in 2007 
extra kosten. De gemeente 
Valkenburg aan de Geul wil 
die extra kosten gaan ver-
goeden. Ook de andere ge-
meenten in Zuid-Limburg 
zoeken naar een oplossing 
voor dat probleem, meldt 
Dagblad De Limburger van 
vorige week.

Landelijk probleem
André van Hout van de 
Gehandicapten Organisatie 
Meerssen (GOM) heeft de 
gemeenteraad erop gewe-
zen dat ouderen met een 
laag inkomen erop achteruit 
zullen gaan, terwijl dit niet 
de bedoeling van de wet is. 
De tabellen van het Centraal 
A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r 
Bijzondere Zorgkosten (CAK-
BZ) wijzen uit dat het pro-
bleem landelijk speelt.

Antwoord Ministerie
De verantwoordelijk wethou-
der van Meerssen heeft de 
rekenfout in de WMO inmid-
dels doorgesproken met het 

ministerie. Tot het ter perse 
gaan van deze krant heeft 
De jong nog geen antwoord 
ontvangen uit Den Haag. “Ik 
ga de Gemeenteraad vragen 
om een en ander via de bij-
zondere Bijstand of de Wet 
Werk en Bijstand (WWB), 
voorlopig te compenseren” 
aldus de wethouder. “En 
wel zonder dat onze cliën-
ten daadwerkelijk er iets van 
merken.”

Financieel nadeel
Omdat de WMO eraan 
komt, moeten allerlei zaken 
opnieuw geregeld worden. 
Onder andere de hoogte 
van de eigen bijdrage voor 
hulp bij het huishouden en 
woningaanpassingen. De 
gemeenten hebben altijd ge-
zegd dat ouderen en gehan-
dicapten geen financieel na-
deel mogen ondervinden van 
de invoering van de WMO. 
Wethouder Bert Dauven van 
Valkenburg prijst de GOM: 
“De GOM is iets opgevallen 
wat ons allemaal was ont-
gaan. Wij waren ervan over-
tuigd dat niemand er finan-
cieel op achteruit zou gaan, 
maar dat is dus wel degelijk 
het geval.” 

Bron: Dagblad de Limburger, 
gemeente Meerssen en www.
gommeerssen.nl.

Een kakelvers nieuw jaar op de kalender maar het wissel-
vallige en veel te milde weer uit 2006 gaat onverdroten 
voort en misschien vertoeven we nog wel twee weken of 
langer in deze antiwinterse sferen.
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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 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

www.kilootjeteveel.nl
In 2007 weer lijnen?

Doe het gezond, lekker 
 en makkelijk!

10% gewichtverlies is al een 
enorme gezondheidswinst

www.kilootjeteveel.nl
Adèle: 023-5737267

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gevraagd: 

Jonge dames (vanaf 18 
jaar) voor massage, €75 

per keer. Bel 5716998

Gevraagd: 
Goede huishoudelijke 

hulp, bij echtpaar in kleine 
flat in Admiralenbuurt 

Zandvoort. 
Voor 1x per 2 weken 

’s ochtends. 
Tel. 5715595
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
Heren regenjas 

(Trenchcoat). Zwart, 
mt. 48, i.z.g.st. €15. 

Tel. 5713509
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Parason Paranormaal-
hulplijn: 

0900-3311555. 
Voor persoonlijk 

advies en/of kaartleggen, 
magnetiseren. Voor meer 

info: www.parason.nl
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Kom 19 jan. naar de 
Wellness info-avond 

in Alkmaar over gewichts-
management. Gasten 

ontvangen een probeer-
product voor 1 maand. 
Moeiteloze methode! 

Bel: 06-40711684

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

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

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

Wij wensen u 
een voorspoedig

en goed gekleed 2007

Haltestraat 11  - 023- 571 54 73

Stemmen op de Zandvoorter van het Jaar
Hierbij geven wij u nog
eens alle namen van de ge-
nomineerden voor de titel 
‘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 

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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 geldig indien voorzien van uw adresgegevens!

Zandvoorter van het Jaar 2006:
De climax nadert

Op 3 februari weten we wie van de 21 genomineerden een 
jaar lang de titel ‘Zandvoorter van het Jaar 2006’ zal dragen.  
Tijdens een feestelijk middagprogramma in het NH Hoteles 
zal de jury de keuze van de lezers bekendmaken. Wekelijks 
worden twee van de kandidaten uitgelicht, om u te helpen bij 
het maken van uw keuze. 

Hieronder geven we u nog een keer alle genomineerden (in 
willekeurige volgorde):

Kunst en Cultuur 

Hilly Jansen  Kunstenares (dolfirama dolfijnen) 
Marianne Rebel  Kunstenares (schoolkinderen)
Conny Lodewijk  Balletlerares 
Peter Tromp  Medeorganisator Classic Concerts
Klaas Koper  Dorpsomroeper
Pim van Collem  Cineas t (Buddha’s lost children)

Sport 

Gerard Loos  Internationaal zeezeiler
Arlan Berg Ondernemer 
 (zeepkisten- en solexrace, wielerronde)
Hans Ernst  Circuitdirecteur (A1GP)
Jan Lammers  Seatholder A1GP Team Nederland

Maatschappelijke dienstverlening

Sandra Kluijskens  Liefdadigheidsinstellingen als Kerk, 
 mensen in nood, zonnebloem
Ankie Miezenbeek & Martine Joustra  
 Vrijwilligersduo 
 (zwem-, fiets-, avondvierdaagse)
Marjon Schouten  Jonge actieve vrijwilligster bij het 
 Rode Kruis
Gré van den Berg  Accordeoniste en 
 (Zandvoort-)liedjesschrijfster 
Jan-Peter Versteege Zanger/dirigent ‘I Cantatori Allegri’ 
Piet van Loon  Goede buurman 
Jan van Essen  Zorgcoördinator in Nieuw Unicum 

Vernieuwende ondernemers 

Ferry Verbrugge  Ondernemer (initiator grote 
 Feestmarkten in het centrum)
Peter Michalides  Directeur Holland Casino, 
 voorzitter Zandvoort Promotion
Sara de Jong  Jonge onderneemster 
 (eigen personal lifestyle en nagelstudio)
Patrick Berg  Kleine ondernemer 
 (haringkar De Zeemeermin) Positief,  
 klantvriendelijk, sociaal voor zowel
 Zandvoorters als gasten

Zandvoorter van het Jaar 2006
Genomineerden Uitgelicht

Zodra ik het huis van deze 
rasechte Zandvoorter van 
76 jaar (zou je niet zeggen!) 
binnenloop, valt mijn oog op 
zijn vitrinekast vol met prij-
zen. Sinds 1994 is Klaas de 
Dorpsomroeper en de her-
innering naar de allereerste 
keer omroepen maakt veel 
gevoelens los. “12 jaar geleden 
wilden ontevreden midden-
standers acties in Zandvoort 
voeren ter ere van de nostal-
gie. De watertoren werd uit-
gelicht, de voorkant van het 
stadhuis werd in zijn oude 
vorm hersteld en er werd een 
idee gevormd om een omroe-
per in het leven te roepen. Hoe 
zij aan mij zijn gekomen weet 
ik ook niet. Misschien omdat 
ik een duidelijke stem heb? 
Ik moet je wel zeggen dat ik 
altijd al een grote mond heb 
gehad!” brult Klaas.

Klaas Koper laat het niet alleen 
bij omroepen. Zo nu en dan 
speelt hij Sinterklaas voor de 
kinderen bij de ClinicClowns, 
dan weer geeft hij les in het 

omroepen (hij heeft zelfs 
een boek uitgebracht over de 
geschiedenis van het omroe-
pen) en andere keren doet hij 
werkzaamheden voor de bibli-
otheek en Pluspunt. Hij heeft 
zelfs een eigen bronzen beeld, 
dat staat bij het Zandvoortse 
museum! 

Klaas Koper

Je zou Piet van Loon nog 
steeds de ‘Beste Buurman van 
Zandvoort’ kunnen noemen, 
ook al heeft hij deze erken-
ning acht jaar geleden van de 
woningbouwvereniging EMM 
gekregen. 35 Jaar heeft hij in 
de paling gezeten en 8 jaar op 
zee gevaren. “Ik heb mijn werk 
met veel plezier gedaan, maar 
sommige werkzaamheden 
waren pittig. Hierdoor kreeg 

ik artrose en vanaf 1990 ben 
ik afgekeurd om te werken. 
Sindsdien ben ik werkloos, 
maar was niet alleen maar 
aan huis gekluisterd!” Van 
Loon deed en doet nog steeds 
diverse werkzaamheden voor 
de ouderen in zijn buurt. Hij 
let op ze, doet kleine klusjes 
voor ze, drinkt een bakje kof-
fie, brengt zo nu en dan warm 
eten en vergezeld ze met een 

bezoekje aan het ziekenhuis. 
“Van de 8 mensen waarvoor 
ik tot nu toe deze werkzaam-
heden heb gedaan, zijn er nog 
maar 4 over. Voor Hans de Koff 
heb ik bijvoorbeeld 17 jaar ge-
zorgd. Het was een aparte 
man, waar ik met veel plezier 
klusjes voor deed. Weet je wat 
het is? Deze ouderen hoorden 
bij de familie. We zetten soms 
zelfs de vakanties voor hen 
opzij!”
Van huis uit heeft Piet geleerd 
om mensen te helpen. Ook de 
vrouw van Piet helpt mee als 
er hulp nodig is. Zij maakte bij-
voorbeeld het eten.
 

Waarom Piet genomineerd is 
voor de Zandvoorter van het 
Jaar is hem nog een raadsel. 
“Volgens mij zijn er zat men-
sen die iets voor anderen doen, 
alleen van de meesten weet 
je het niet. Iedereen heeft een 
beeldje verdiend, maar ieder op 
zijn eigen manier”, aldus ‘Beste 
Buurman’ Piet van Loon. 

Piet van Loon

Wie Klaas Koper zou kie-
zen als Zandvoorter van het 
Jaar? “Ik heb drie favorieten 
en dat zijn: Ferry Verbrugge, 
Arlan Berg en Hilly Jansen. 
Waarom? Omdat zij in 2006 
werkzaamheden hebben ge-
daan waar ze mijn hart mee 
hebben gestolen!” 

Klaas koper , op deze foto samen met burgemeester Hester Maij

Piet van Loon



10 11

Zandvoortse Courant • nummer 01 • 4 JANUARI  2007

door Nel Kerkman

Vernieuwend leven
Na de plantsoenenroute 
in de vogelbuurt vervol-
gen we de kunstroute 
naar de Zandvoortselaan, 
waar het beeld van kun-
stenares Nel Klaassen 
een mooi plekje heeft 
gekregen. Hoewel het 
beeld geen eigendom 
is van de gemeente 
Zandvoort maar van 
Stichting ZorgContact, 
willen we toch aan-
dacht aan het fraaie kunst-
werk besteden. Burgemeester 
Van Fenema onthulde op 28 
november 1963 het kunstwerk 
en het staat na al die jaren nog 
steeds op het grasveld bij de 
vijver. Het beeld was een vrije 
opdracht en is geschonken 
door het Stichtingsbestuur aan 
de bewoners. Het kunstwerk 
is een zeemeermin die in haar 

Het beeld ‘zeemeermin 
met kind’ is niet het 
enige kunstwerk van 
de Zandvoortse kunste-
nares. Er staan in totaal 
drie objecten van haar 
in Zandvoort.

Nel Klaassen 
(Arnhem 1906- 
Amsterdam 1989)
De artistieke inslag 
van Petronella Hélene 
Klaassen was door 
haar ouders vroeg er-
kend en gestimuleerd. 
Zodoende kreeg ze 
al op haar negende 
verjaardag tekenles 
bij het Genootschap 
Kunstoefening te Arn 
hem, waar ze na haar 
Middelbare school de 
algemene dagopleiding 
volgde. Onder leiding 
van ‘stadbeeldhouwer’ 
Jacobs van ’t Hof leerde 
ze in klei, hout en later 
in steen te beeldhou-
wen. Halverwege de 
jaren twintig heeft Van 
’t Hof Nel gestimuleerd 

om naar de legendarische 
professor Jan Bronner aan de 
Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten in Amsterdam te gaan. 
Bierens de Haan, eveneens ver-
bonden aan de Rijksacademie, 
bezorgde haar een beurs van fl. 
45,- per maand. De verdere le-
vensloop van Nel Klaassen staat  
straks bij haar 3de Zandvoortse 
object.  

Wanneer Eragon (Ed 
Speleers) een glimmend 
blauw ei vindt, denkt hij 
het geluk op zijn hand te 
h e b b e n ; 
misschien 
k a n  h i j 
h i e r m e e 
eten voor 
z i j n  fa -
milie ko-
pen. Maar 
wa n n e e r 
uit het ei 
een draak 
verschijnt, 
realiseert 
h i j  z i c h 
d a t  h i j 
een schat 
heeft ge-
v o n d e n , 
d i e  w e l 
eens net 
zo oud als het Koninkrijk 
kan zijn. Van de één op 
de andere dag is zijn le-
ven compleet veranderd 
en wordt hem een eeu-
wenoud geheim toever-
trouwd. Met een zwaard 
en de raadgeving van 
Brom (Jeremy Irons) 
die hem moet bescher-

men, moeten Eragon 
en de draak de koning 
met duistere krachten 
(John Malkovich) zien te  

stoppen voordat hij het 
Koninkrijk nog verder in 
gevaar brengt. 

Kan Eragon de kracht van 
de legendarische Draken 
Ridders op zich nemen? 
Het lot van het gehele 
Koninkrijk ligt in zijn 
handen…

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

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

Romanzo criminale
Italië van z’n meest cynische kant

In Romanzo criminale 
wordt de strijd aangebon-
den met de criminelen die 
voor de maffia de smerig-
ste klusjes opknapten en 
bijbeunden voor de Rode 
Brigades. Het waren van 
die jongetjes over wie je 
een film had kunnen ma-
ken, toen ze klein waren. 
Bijna ontroerend is het hoe 
ze hun gangsternamen 
kiezen en dromen van een 
leven in de misdaad. Niet 
omdat het glamoureus is, 
maar omdat, ja waarom 
eigenlijk? Omdat wreed-
heid, het verlangen naar 
actie en snel resultaat in 
hun smoezelige koppies 
zijn gevaren. 

Je kunt er een sociologi-
sche verklaring voor zoe-
ken. Bijvoorbeeld omdat 
het eind jaren zestig is 
in Rome en de Italiaanse 
Droom misschien ieder-
een van zijn eigen Fiat 
heeft voorzien, maar 
mensen altijd meer wil-
len. Zeker in de armoedi-
ge Romeinse wijk waar 
de jochies opgroeien. 
Maar regisseur Michele 
Placido (waarschijn-
lijk het meest bekend 
door zijn rol als maffia-
jagende Commissario 
Corrado Cattani in de 
tv-serie ‘De octopus’ 
uit de jaren tachtig) 
heeft in Romanzo cri-

minale een cynischer 
mensbeeld. Dat is on-
getwijfeld gekleurd 
doordat elke Italiaan 
weet wie Freddo, Dandi, 
Il Libanese en Il nero 
werkelijk waren: oppor-
tunistische boeven en 
keiharde klootzakken 
die soms samenwerk-
ten met de maffia en 
soms met de terroristi-
sche Rode Brigades. Het 
maakt Romanzo crimi-
nale tot het zwarte ach-
tergrondverhaal van ‘De 
octopus’.

Ondanks de altijd ont-
nuchterende kijk op de 
onontwarbare kluwen 
van politieke en criminele 
belangen, is Romanzo cri-
minale ook een fijne mis-
daadfilm met sexy schur-
ken. Hij wordt verteld in 
het jargon van snelle au-
to’s, verloren onschuld, 
zwijgzame pacten en de 
hoop in een keer die slag 
te slaan die voorgoed een 
einde kan maken aan de 
terreur van het boeven-
bestaan, als het maar 
niet zo verslavend was.

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 

C U L T U U R
Beeldig Zandvoort

opgeheven armen haar jonge 
zeemeermin boven haar hoofd 
tilt. De zeemeermin die terug 
te vinden is in de mythologie, 
symboliseert het steeds ver-
nieuwende leven en de ver-
bondenheid met het water, 
waar wij uit voortkomen. Het 
ontwerp, in gips, is in bruik-
leen afgestaan en is in ‘Huis 
in de Duinen’ te bewonderen. 

Beeldhouwwerk: 
 Zeemeermin met kind, 1963
Materiaal: 
 Brons 
Afmeting hoogte: 
 2.80 m (incl. sokkel)
Plaats: 
 Herman Heijermansweg
 Tuin van ’Huis in de Duinen’
Eigendom: 
 Stichting Zorgcontact
Beeldhouwster: 
 Nel Klaassen

Milly Scott 
te gast in hotel Hoogland

Zangeres Milly Scott is bij veel Zandvoorters bekend vanwege 
haar vocale bijdrage aan Jazz behind the Church. Op 29 decem-
ber was zij te gast in het live ZFM radioprogramma Vrijdag-
avondcafé vanuit Hotel Hoogland. Met de jazzpresentatoren 
Hans Sandbergen en Tom Hendriks sprak zij over haar lange 
muzikale carrière en vooral over haar nieuwe bezigheden voor 
het welzijn van de medemens.

door Nel Kerkman 

In de gezellige ambiance 
van Floris Faber vertelt Milly 
Scott haar levensverhaal 
aan de luisteraars van ZFM. 
Uiteraard is tussen het in-
terview door jazz muziek te 
beluisteren die Hendriks en 
Sandbergen speciaal heb-
ben uitgezocht. De eerste 
CD ‘happy birthday’ is echt 
voor Milly want ze is vandaag 
jarig! Haar leven, zo vertelt 
Milly, is niet bepaald over ro-
zen gegaan. Liever wil zij dat 
gedeelte overslaan en met-
een starten met haar heden. 
Zo gemakkelijk gaat dat niet 
want de heren zijn zeer geïn-
teresseerd in haar muzikale 
carrière. 

Mariniersdochter
In het kort vertelt Milly dat 
ze in 1933 als Marion in Den 
Helder is geboren. De wieg 
van haar ouders stond in 
Suriname en ze kwamen 
naar Den Helder omdat haar 
vader bij de Nederlandse ma-
rine diende. Op 11 jarige leef-
tijd maakt ze via pianolessen 

kennis met de muziek. De 
grote Toon Hermans heeft 
haar ontdekt en dat was het 
begin van een langdurige en 
succesvolle carrière die bijna 
60 jaar zou duren. De naam 
Marion werd veranderd in 
Milly Scott, een zangeres was 
geboren. 

Mensen helpen
Milly is in haar leven door 
vele diepe dalen gegaan. 
Tijdens een beurs in Utrecht 
ontmoette zij de arts Roy 
Martina, haar latere leraar. 
Deze ontmoeting veranderde 
haar leven en zij geeft nu zelf 
hypnotherapie en healings 
op beurzen, verder houdt ze 
zich bezig met het paranor-
male. Milly is bekend als zan-
geres/actrice maar de naam 
Marion staat voor de heler/
ziener. Mensen helpen met 
hun problemen is iets waar 
Marion al heel jong mee 
bezig was. Dat wil ze in dit 
programma duidelijk maken. 
Eerst komt Marion en daarna 
pas Milly. Wat is een naam? 
De persoon er achter is veel 
belangrijker.

Van 5 januari tot 5 februari is er weer een nieuwe expositie te 
bewonderen in bibliotheek Duinrand. Anne Meijvogel is zeven 
jaar geleden begonnen met het intuïtief schilderen van met 
name abstracte schilderijen.

dingsstuk tussen realiteit en 
emotie. Abstract, maar toch 
vol vorm en verhaal. Ik werk 
met acrylverf en andere mate-
rialen. Door te experimenteren 
ontstaan er vormen die later 
een basis worden voor het 
kunstwerk.”

Workshops
Daarnaast geeft Meijvogel 
workshops intuïtief schil-
deren. Tevens begeleidt ze 
mensen die bijvoorbeeld een 
eigen kunstwerk cadeau wil-
len doen. Wat is er leuker dan 
om bijvoorbeeld voor je ouders 
een schilderij te maken. “Je 
staat versteld van je eigen cre-
ativiteit die vrij komt door de 
vorm los te laten en ‘gewoon’ 
aan de slag te gaan” besluit 
Meijvogel.

Meijvogel zegt over zichzelf: 
“Door de vele emoties en ge-
beurtenissen in mijn leven ben 
ik gaan schilderen. Ik ervaar 
het als bevrijdend om met 
verf, kleur en verschillende 
materialen bezig te zijn. Mijn 
schilderijen zijn een verbin-

‘De kracht van vorm en kleur’ 

ZandvoortPas: ook voor ondernemers 
alleen maar voordelen!

Milly Scott aan tafel bij het ZFM Jazzprogramma



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

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 • 06-14 32 44 44 

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

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Rijp belegen kaas
heel kilo 

van € 8,98 voor € 6,98

In	de	maand	Januari:
Mager	rundergehakt
1	kilo	€	4,95

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.

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 - Grote Krocht

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

	15%	korting	op	
wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortP as in de maand januari

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

Ma – wo - do - en vrijdag
met ZANDVOORTPAS

023-5734001

ZEESTRAAT 36

Dinsdags gesloten

Voor ZandvoortPashouders
10% Korting op een

 complete bril (montuur + glas)
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

25% korting op ons
assortiment Russell Athletic

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

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

Op vertoon van zandvoortpas

3 new releases 
voor 10,--
Geldig van heden tot 31 jan 2007
Niet geldig in com binatiemet saldokaart
wij zijn elke dag open van 13.00-21.00

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort
023-5712070
www.videoland.nl

Sinds 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!

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: 
Heeft u nog een (blauwe) ZandvoortPas 
2006? Tegen inlevering van uw oude Pas 
profiteert u nog de hele maand januari: 
bestel uw nieuwe ZandvoortPas 2007 en
betaal geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen 
ZandvoortPas voor slechts €7,50, 

en profiteer een jaar lang 
van vele voordelen!
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165, net voor het spoor van 
Heemstede-Aerdenhout. Het 
is een Grüner Veltliner ‘Kies’ 
van het huis Kurt Angerer uit 
het gebied Kamptal, waar de 
Donau dwars doorheen loopt. 
Het woord ‘Kies’ staat voor 
de grond waar de wijn vanaf 
komt: grind. Kurt Angerer is 
een wijnbouwer die hoge 
kwaliteit nastreeft en zich 
sterkt verbonden voelt met 
traditie en “terroir”; vandaar 
ook de namen voor zijn wij-
nen. De wijn is klassiek ge-
vinifieerd op roestvrijstalen 
tanks. In de geur en smaak 
komen groene appel en een 
lichte kruidigheid naar boven. 
De wijn is wat hij behoort te 
zijn: fris, fruitig, sappig, wat 
kruidig, ongecompliceerd en 
mooi in evenwicht. Lekker 
om zo te drinken of bij vis 
met citroen. 

Wijn van de maand:
Kurt Angerer – Grüner 
Veltliner “Kies” – Kamptal 
Österreich – 2005 
Per fles € 9,99. Gehaald 
bij Wijnhuis Heemstede, 
Zandvoortselaan 165.

J. van Gelder 
(vinoloog)

Heurigen, oftewel wijntui-
nen. U kunt door wijngaar-
den wandelen, door bergen 
en dalen, langs beekjes en 
ruïnes naar de wijndor-
pen, waar de wijnbouwers 
u kennis laten maken met 
diverse wijnen en gerech-
ten. Ook is het mogelijk om 
een dag te fietsen rond de 
Neusiedlersee waar het we-
melt van de ooievaars. Aan 
de oevers van dit meer rijpen 
tot diep in de herfst de drui-
ven voor de fantastisch zoete 
Beerenauslese, Ausbruch en 
Trockenbeerenauslese, die 
worden erkend als de beste 
ter wereld. 

Grüner Veltliner
Dé druif van Oostenrijk is 
de Grüner Veltliner. Deze 
druif rijpt redelijk laat en 
is daarom afhankelijk van 
zachte nazomers. De Grüner 
Veltliner geeft lekkere, fris-
se, sappige wijnen die jong 
moeten worden gedronken. 
Ze zijn bleek van kleur, fruitig 
en droog met mooie zuren 
en hebben iets licht pepe-
rigs. Verder treffen we nog 
Welschriesling, Neuburger, 
Weissburgunder en Riesling 
aan. Qua rode druiven wor-
den voornamelijk 
de Blaufränkisch, 
Zw e i g e l t , S a n k t 
Laurent en Blauer 
Por tugieser  ver-
bouwd.

Mooi in evenwicht 
De wijn van deze 
maand heb ik ge-
haald bij Wijnhuis 
Heemstede aan de 
Z a n d vo o r t s e l a a n 

Zondag 7 januari
Nieuwjaarsreceptie

aanvang 16.00 uur
Iedereen is welkom
voor een drankje

Voor een heerlijk 
kopje koffie
met keuze uit 
diverse taarten en
luxe gebak of
gezellig dineren.

Geopend: Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)
€ 16,75

Wij heten u 
van harte welkom

Let op!
Vrijdag 12 januari

” Flamenco!!”
Aanvang 20.30 uur

 

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

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

Zaterdag 6 januari
Adam Spoor kwartet

aanvang: 17.00 uur

Nieuw in 2007:
Gastkoken in Het Wapen!

Inschrijven bij Sheila: 06-22349558

Januari Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Bali Kip

* 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*

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats 
een 
Zandkorrel

(zie pagina 8)

Wijnland onder de loep:  Oostenrijk 

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 wijngaarden van Oosten-
rijk liggen voornamelijk 
rond Wenen, in het oosten 
van het land. Slechts een 
48.000 hectare van totaal 
Oostenrijk wordt gebruikt 
als wijngaard. Dat lijkt veel, 
maar is het niet als je beseft 
dat de wijnstreek Bordeaux 
in Frankrijk al dubbel zo 
groot is! De vier Oostenrijkse 
wijnbouwregio’s kennen een 
klimaat met warme zonnige 
zomers, zachte herfstdagen 
en koele nachten. Het kli-
maat wordt sterk beïnvloed 
door de Donau die dwars 
door Wenen stroomt. Op  
de grens met Hongarije vin-
den we de Neusiedlersee die 
al evenzeer het klimaat be-
paalt. 

Fraude schandaal
De Oostenrijkse wijnen heb-
ben een enorme dip gekend 
in 1985 met het alom be-
kende ‘antivriesschandaal’. 
Toen Duitsland in de 60-er 
jaren de vraag naar goedkope 
zoete witt e wijn niet meer 
kon bijhouden, werd voorraad 
ingeslagen in de buurlanden 
Oostenrijk en Italië. Maar goe-
de zoete witte wijn maken is 
erg arbeidsintensief en dus 
duur. De oplossing werd door 
de Oostenrijkse wijnmakers 
gevonden in het kunstmatig 
en illegaal bijzoeten van wijn 
met diethyleen glycol, een 
bestanddeel van antivries, 
waardoor enorme winsten 
ontstonden.
In 1985 werd de fraude ontdekt 

Ditmaal geen streek maar direct een heel land. Bekend om 

de skigebieden en prachtige hoofdstad. Ook een land dat de 

wijn van de toekomst produceert. En misschien zelfs de zeer 

nabije toekomst, want Oostenrijkse wijnen raken steeds 

meer in. Weliswaar evenaren de exportcijfers nog niet die 

van de Weense walsen, maar ze zijn wel ‘hot’ of ‘hip’ vol-

gens de kenners. Ze zijn frisser dan de meeste Elzassers en 

hebben meer kracht en vriendelijkere zuren dan de meeste 

Duitse wijnen. Zo’n 70% van de wijnen die gemaakt wordt, 

is wit: van droog tot mooi zoet. 

en brak het schandaal los. 
Veel van de wijnproducenten 
gingen failliet; het was de 
genadeslag voor de verkoop 
van Oostenrijkse wijn.

Strenge eisen
Hoe gek het misschien ook 
klinkt, aan de antivriesaffaire 
kleeft ook een positief effect. 
Sindsdien heeft Oostenrijk 
misschien wel de strengste 
wijnwet ter wereld. Elke 
wijn wordt zeker twee keer 
gecontroleerd. Het controle-
nummer staat op het etiket 
en op de roodwitte capsule 
van de fles. Ondanks alle 
strenge eisen waar de wij-
nen aan moeten voldoen en 
de fantastische kwaliteit van 
de Oostenrijkse wijn, kennen 
veel mensen deze wijnen nog 
niet. En dat is jammer, heel 
jammer. Onbekend maakt 
wellicht onbemind, maar 
het wordt hoog tijd dat daar 
verandering in komt. 

Wijngaarden bezoeken
Misschien dat een eer-
ste kennismaking met de 
Oostenrijkse wijnen gekop-
peld zou kunnen worden aan 
een mooie wijnwandel- of 
fietsvakantie voor de spor-
tievelingen onder ons. Na 
een bezoek aan de prach-
tige stad Wenen kunt u dan 
tot rust komen in de talloze 

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. 

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.

Strandweg 
anno 1920
Dit is de strandweg, gezien 
van bovenaf met de rug naar 
de rotonde. U kijkt dan de 
Kerkstraat in. Aan de linker-
kant staan winkels, daar is nu 
niets meer, en iest verder weg 
staat nu het Casino. 

en nu…
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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 wensen u een 
gezond en

bloemrijk 2007

Wij wensen u 
een voorspoedig en 

modieus 2007
Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

ALLES	WORDT	DUURDER	IN	2007
MAAR………
WIJ	WORDEN	GOEDKOPER	EN
INTRODUCEREN………

*FAMILIEKORTING!!!!!
 

HEALTHCLUB ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

2042 TH ZANDVOORT

Ma. t/m donderdag: 9.00- tot 22.00 uur
Vrij: 9.00- tot 21.00 uur
Zaterdag en zondag 10.00- tot 14.00 uur
TEL:023-5735112

WWW.HEALTHCLUBZANDVOORT.NL
 
*    VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

Stem op uw Zandvoorter 
van het jaar 2006

Zie pagina 8

Kijk ook eens op 
www.zandvoortsecourant.nl

Column

Hoe is het om Kerst en Oud 
en Nieuw te vieren in een 
warm land? Dubbel. Aan de 
ene kant is het echt heerlijk 
om de Kerstdagen door te 
brengen op het strand. Op 
Eerste Kerstdag had ik mijn 
eerste surfles! ‘s Avonds 
lekker uiteten en daarna 
feesten, weer op het strand. 
Maar aan de andere kant 
was het kerstgevoel er niet 
echt. Mijn reisgenootje en 
ik moesten een aantal keer 
tegen elkaar zeggen dat het 
Kerst was, anders zou je het 
zo vergeten. Geen kerstlied-
jes gehoord, de dennebo-
men, versieringen en lichtjes 
zijn schaars en amper te zien 
omdat de zon volop schijnt, 
de eigen familie is ver weg, 
het was een dag als alle an-
dere dagen in Costa Rica.
En dan Oud en Nieuw. In 
het hostel waar wij verble-
ven tijdens de jaarwisseling 
was een mooi feest geor-
ganiseerd. Met een buffet 
en een live band. De hele 
avond salsadansen op het 
grote balkon, met uitzicht 
over de Atlantische Oceaan, 
35 graden Celsius en een 
vuurwerkfestijn. Mijn reis-
genootje en ik trokken om 
vijf uur ‘s middags een fles 
champagne open, toen was 
het in Nederland namelijk al 
twaalf uur. Oud en Nieuw is 
dus niet veel anders in Costa 
Rica dan in Nederland, be-
halve dan het grote tempe-
ratuurverschil en de oliebol-
len en appelflappen.
Terwijl ik dit schrijf is het 1 ja-
nuari, de dag van de nieuw-
jaarsduik in Zandvoort. Ik 
lees op het Internet dat de 
duik in Scheveningen niet 
door is gegaan, door een 
combinatie van harde wind 
en opkomend tij. Maar ge-
lukkig voor alle liefhebbers 
is Zandvoort diehard. Met 
z’n allen in de kou de zee 
in duiken met een UNOX-
mutsje op. Niet voor mij 
weggelegd. Ik hou het dit 
jaar op een nieuwjaarsduik 
in de Atlantische Oceaan, in 
een warme blauwe zee...

Stephanie

Groetjes uit 
Costa Rica

Sinds 9 december is ons dorp een kap- en schoonheidssalon 
rijker. Het pand Potgieterstraat 24, waar Bakker Paap zich tot 
voor kort huisvestte, is door Feikje Bol en Laura Bluijs omge-
toverd tot een ware beautysalon. Sinds drie weken kun je bij 
Studio Total Care terecht voor al je beautybehoeften!

klanten zijn dan ook mee ver-
huisd naar de Potgieterstraat. 

Kapsalon
Jong, oud, man of vrouw; alle 
leden van het gezin kunnen te-

recht bij de kapsalon van Studio 
Total Care. In de studio wordt 
je haar altijd volgens de laatste 
mode geknipt. Kapster Feikje is 
pas 24 jaar en weet dus wel wat 
tegenwoordig leuk is. Dat blijkt 
alleen al uit de gezellige uitstra-
ling van de zaak, die Feikje ove-
rigens geheel in haar eigen stijl 
heeft ingericht. Naast knippen, 

verven, permanenten en derge-
lijke, kun je bij Studio Total Care 
ook terecht voor bijvoorbeeld 
een heerlijke hoofdhuidmassage, 
een mini-manicure en paraffine 
behandeling.

De studio is namelijk een 
kap- en schoonheidssalon in 
één. Schoonheidssalon Skin 
Essentials biedt haar diensten 
aan in Studio Total Care. De rol-
verdeling binnen de studio is zo 
dat Feikje Bol de afdeling kapsa-
lon op zich neemt en Laura Bluijs 
is verantwoordelijk voor de ver-
dere schoonheidsbehandelingen 
bij Skin Essentials. Zowel Feikje 
als Laura hebben al de nodige 
ervaring in het schoonheidswe-
reldje. Vele Zandvoorters zullen 
de dames al kennen van bijvoor-
beeld schoonheidssalon Face to 
Face, waar zij beiden werkzaam 
zijn geweest. De dames hebben 
al een aardige klantenkring op-
gebouwd en veel van hun vaste 

Studio Total Care
Hair & Beauty

Skin Essentials
Voor verdere verwennerijen zoals 
complete gezichts- of lichaam-
behandelingen, massages, ma-
quillage en zelfs verschillende 
workshops kun je terecht bij Skin 
Essentials. Zo kun je bijvoorbeeld 
genieten van een anderhalf uur 
durende gezichtsbehandeling 
waarbij werkelijk niks wordt 
overgeslagen. Alle producten 
die bij Skin Essentials worden 
gebruikt zijn van het luxe cos-
meticamerk Ariane Inden en 
worden bovendien afgestemd 
op huidtype.

Wil je je even lekker wil laten 
verwennen voor een normale 
prijs, dan is een bezoekje aan de 
studio het zeker waard! De kap-
salon is geopend van dinsdag 
t/m zaterdag en Skin Essentials 
op maandag en woensdag t/m 
vrijdag. Op donderdag kun je 
zelfs tot 20.30 uur terecht voor 
al je beautybehoeften. Bel van te-
voren wel even om een afspraak 
te maken. Voor de kapsalon 
belt u 023-5719633 en voor Skin 
Essentials 023-5712440.

HOROSCOOP

STIER
21 apr. - 20 mei

Kreeft
21 juni - 22 juli

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Je hebt zo’n zin om iets nieuws te 
beginnen, maar degene waarmee 
je dat zou doen stelt zich nogal af-
wachtend op. Het is misschien ook 
niet zo’n goed idee om meteen in 
het diepe te springen. Probeer deze 
vriend of vriendin ook de nodige 
ruimte te geven. Zo kan jullie vriend-
schap straks mooi van start gaan. 

Waterman
21 jan. - 19 feb.

De verleiding om op avances in te gaan 
is erg groot voor je. Blijf toch kritisch, 
want je kunt ergens al snel spijt van 
krijgen. Weeg echte liefde dus af tegen 
een vluchtig avontuur. Het wordt ook 
tijd om je werk wat serieuzer te ne-
men. Je mag wel eens laten zien wat 
je waard bent. Als je jezelf niet showt, 
word je ook niet gezien.

Je moet afscheid nemen van iets wat 
de laatste tijd een hele grote rol heeft 
gespeeld in jouw leven. Het klinkt mis-
schien raar, maar je wordt er wel gelukkig 
van. Er liggen weinig obstakels op jouw 
weg en die kleine hobbels die er zijn, kun 
je makkelijk overwinnen. Soms mag je 
gewoon wat geld uitgeven aan nutteloze 
dingen, puur omdat het leuk is.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Het is een stuk makkelijker om 
anderen te adviseren in moeilij-
ke situaties, dan zelf goede raad  
ter harte te nemen. Wanneer je 
het er niet mee eens bent, word 
dan niet dwars, maar sta open 
voor goede argumenten. Het is 
lastig, maar laat je emoties er-
buiten. 

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Je oefent een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht uit op de men-
sen in je omgeving. Dus het zou 
zomaar kunnen zijn dat iemand 
bijzondere interesse voor jou heeft 
en dat ook toont. Wees dus voor-
zichtig wanneer je al een partner 
hebt, maar als je single bent is dit 
een hele welkome verrassing. 

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Op je werk vlot het niet altijd 
even goed tussen jou en je colle-
ga’s. Probeer dus zo snel mogelijk 
uit te zoeken aan wie je iets hebt 
en aan wie helemaal niet. Het is 
begrijpelijk dat je op dit moment 
naar rust snakt. Hou nog heel 
even vol, dan kun je later extra 
genieten van je vrije tijd.

Je bent zo enthousiast, je  
hebt het gevoel dat je bergen 
werk kunt verzetten. Ook op 
het liefdesvlak gaat het je 
nu voor de wind. Geniet daar 
maar even van, dat mag best. 
Toch moet je ook rekening 
houden met de gevoelens van 
anderen. 

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Het werkt dient zich aan alle  
kanten aan, je weet gewoon niet 
waar je moet beginnen. Onthoud 
wel dat je niet alles in één dag 
hoeft af te ronden. Soms heeft  
iets tijd nodig om te rijpen.  
Gebruik dat echter niet als een 
excuus om dingen voor je uit te 
schuiven. 

Je hebt veel nieuwe energie en 
goede zin. Je mag jezelf zo nu en 
dan best eens een schouderklopje 
geven. Verwen jezelf, want het is 
namelijk belangrijk om van dingen 
te genieten. Verlies je dan volledig 
in het moment, dan blijf je in deze 
positieve spiraal.

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Op relatiegebied staat er heel 
wat te gebeuren. Als je aan ie-
mand geeft, krijg je altijd weer 
terug. Je krijgt wat je verdient 
en dus is de tijd aangebroken 
om zomaar iets voor iemand 
te doen. Diegene waar je al 
een tijdje oog voor hebt, is het 
wachten beu. 

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Wanneer je een relatie hebt, blaas 
die dan eens wat nieuw leven in. 
Ga er samen tussenuit of organi-
seer een romantisch diner. Al die 
dingen waar jullie over praten, 
zou je ook eens in de praktijk kun-
nen brengen. Dan haal je ook veel 
meer uit het leven. 

De romantiek viert hoogtij. Hoe 
leuk dat ook is, dat betekent niet 
automatisch dat je de liefde van 
je leven hebt gevonden. Een kort-
stondige flirt of affaire ligt meer 
in de lijn der verwachtingen. Als 
je meer van iemand verwacht: 
wees dan niet te bezitterig, want 
dat schrikt al gauw af. 

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Laura Bluijs en Feikje Bol voor hun nieuwe zaak
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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

Zandvoort
Januari 2007

Uitagenda
Holland Casino

Maandag 1 januari nieuwjaarsdag 
Casino v.a. 16.00 uur geopend
Nederlands Musical Ensemble

Vrijdag 5 januari 21.30 - 00.00 uur
Grooved & Easy

Zaterdag 6 januari 21.30 - 01.30 uur
Daniëlle Staps

Zondag 7 januari 17.00 - 22.00 uur
Cross Over

Donderdag 11 januari vanaf 20.00 uur
Jazz Night
met optredens van o.a. 
Ingram Washington en Eddy Doorenbos 

Vrijdag 12 januari 21.30 - 00.00 uur
Amy en Paolo

Zaterdag 13 januari 21.30 - 01.30 uur
Die andere 2

Zondag 14 januari 17.30 - 21.30 uur
Bald & Beautiful

Vrijdag 19 januari 21.30 - 00.00 uur
Tommy Thompson

Zaterdag 20 januari 21.30 - 01.30 uur
Nederlands Musical Ensemble

Zondag 21 januari 17.30 - 21.30 uur
Perfect Match

Vrijdag 26 januari 21.30 - 00.00 uur
Fresh!

Zaterdag 27 januari 21.30 - 01.30 uur
DJ 2 to you

Zondag 28 januari 17.30 - 21.30 uur
Dream Team

Woensdag 31 januari vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day Swinging Saxlive!
met optreden van Machiel van der Aar en DJ Raoul

Feesten & Events

Januari is bij ons de Jazz maand. Dat komt 
deze avond helemaal tot leven met optredens 
van 'real jazz' artiesten als Ingram 
Washington, 'good old' Eddy Doorenbos 
en niemand minder dan Deborah J. Carter.
En dat alles onder de bezielende leiding van 
Jean Louis van Dam (Dream Team).

Speciaal voor deze avond een swingend 
3-gangen diner voor slechts € 21,50 p.p.
Voor meer informatie & reserveringen: 
023 - 57 40 542 (tijdens kantooruren).

Donderdag 11 januari

The Real Jazz Night

Gratis een fl es huiswijn
Als u en uw tafelgenoot beiden 
een 3-gangen menu (blackboard 
en à la carte) in januari bestellen, 
ontvangt u gratis een fl es 
heerlijke huiswijn.
Deze actie geldt niet in combinatie met de dag-
schotel, arrangementen en andere acties.

Deze avond een swingende live show 
met Machiel ‘Saxlive’ van der Aar en 
top DJ Raoul. Net als op Ibiza en in 
Bloemendaal; van laidback tot up-tempo.

En wie droomt er niet van: een échte 
chocoladefontein waarin allerlei 
lekkernijen gedoopt mogen worden. 
Werkelijk om je vingers bij af te likken!

Woensdag 31 januari

Special Ladies Day
Swinging Saxlive!

Vanaf 20.00 uur

Gratis entree vanaf 20.00 uur

Poker Night 
Elke maandag én nu ook elke 
dinsdag Poker Night.

Zondag 28 januari 
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 kantooruren).

Texas Hold'em Limit - Cash Games

Inschrijven bij de kassa's of op maandag 
in de pokerpit. Bij voldoende animo en 
capaciteit speluitleg.

Maandag 1 januari vervalt de Poker Night.

Vanaf 20.00 uur

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

‘Kerst, een tijd van saamhorigheid’. De verzorgde folder van 
WonenPlus Zandvoort beloofde ‘een gezellige middag’. In sa-
menwerking met de organisaties Pluspunt en ZorgContact 
betekende Tweede Kerstdag voor zestig senioren een dag van 
heerlijk eten, gezelligheid en amusement.

rant. Aan de feestelijk versierde 
tafels zaten de ruim zestig se-
nioren bedaard te babbelen. 
Groepsgewijs liepen ze naar 
de naastgelegen ruimte waar 
kok Sil, van het gelijknamige 
Zandvoortse cateringbedrijf, 
een rijke keuze aan visschotels 
te bieden had. Nadat vrijwillig-
ster Ilse een (kerst)verhaal voor-
gelezen had, was het tijd voor 
een speciale bingo. Onder de 
bezielende leiding van Kees Bos 

uit Delft werd met veel enthou-
siasme een muzikaal bingospel 
gespeeld. Oude, bijna vergeten 
melodieën passeerden de revue. 
Meegesleept door het uitbundi-
ge enthousiasme van Kees werd 
menig lied door de ouderen vol 
vuur meegezongen. Tot slot be-
dankte begeleidster Wil Paap van 
het ZondagmiddagPodium al 
haar collega-vrijwilligers die deze 
middag tot een succes gemaakt 
hadden. Van belbuschauffeur Ko 
Luijkx tot sociaal-cultureel werk-
ster Mieke Koper.

WonenPlus is georganiseerde 
burenhulp. “Het bevorderen van 
de zorg voor en door elkaar” luidt 
de grondstelling. De organisatie 
wil met vrijwilligers het vangnet 
voor de kwetsbaren in de samen-
leving zijn. Het gaat niet alleen 
om het leveren van praktische 
‘klushulp’, maar ook om onder-
ling contact en ontmoeting. Met 
deze middag is weer eens bewe-
zen dat WonenPlus Zandvoort 
voor méér staat dan klusjes, 
boodschappen en vervoer.

Terug naar café in Amsterdamse Jordaan
Als de dag van gisteren. Wie kent niet het Jordaanse café ‘t 
Schaep met de 5 Pooten? De televisieserie is in 1970 gestopt, 
maar komt nu weer via het scherm tot leven. Het verhaal 
speelt zich nog steeds af tegen het einde van de woelige ja-
ren zestig. Voor ouderen een feest van herkenning.

Kootje, Lukas en tante Door. 
Vaste figuren in het beroemd-
ste café van de Amsterdamse 
Jordaan. Na ruim 36 jaar kan 
Nederland weer genieten van 
‘t Schaep met de 5 Pooten. 

De originele serie werd uitge-
zonden in 1969-1970. In die tijd 

zaten miljoenen kijkers aan de 
buis gekluisterd te kijken naar 
de wederwaardigheden in het 
café. De uitzending was nog 
in zwart-wit beelden maar 
het plezier waarmee de serie 
gebracht werd, spatte als het 
ware van het scherm. Het gro-
te vakmanschap en de popu-
lariteit van de serie leverde de 
hoogste televisie-onderschei-
ding op: de Televizierring. Van 
het oorspronkelijke materiaal 
is weinig tot niets bewaard ge-
bleven. De serie die nu wordt 
uitgezonden is dan ook hele-
maal opnieuw gespeeld.

De hoofdrollen worden ver-
tolkt door Pierre Bokma 
(kroegbaas Kootje de Beer), 
Marc-Marie Huijbregts (Lukas 
Blijdschap), Loes Luca (tante 
Door), Georgina Verbaan 
(Lena Braams) en Carry Tefsen 

“Bent u alleen met de Kerst? 
Wilt u Tweede Kerstdag graag 
vieren met andere inwoners 
van Zandvoort? Dan nodigen wij 
u graag uit.” Aan de uitnodiging 
van WonenPlus gaven ruim zes-
tig senioren gehoor. 

De ontvangst- en de ontmoe-
tingsruimte van de welzijnsor-
ganisatie Pluspunt in Zandvoort 
Noord waren voor de gelegen-
heid omgetoverd tot restau-

WonenPlus pakt uit

(opoe Withof). De originele af-
leveringen zijn bewerkt door 
Frank Houtappels, de man die 
ook voor het filmscenario van 
‘Ja Zuster, Nee Zuster’ verant-
woordelijk was. Ook al speelt 
‘t Schaep met de 5 Pooten nog 
steeds in 1969, de serie is iets 
meer naar deze tijd getrok-
ken. Het draait nog altijd om 
de avonturen van toen. Vaak 
komische, soms ontroerende 
maar altijd levendige lotgeval-
len van Kootje, Lukas en tante 
Door. 

Ruim 36 jaar later kan 
Nederland weer acht weken 
lang meeleven met het roe-
rige leven van rond het jaar 
1969. Vooral senioren die de 
oorspronkelijke versie nog 
hebben gekend zullen de 
sfeer van toen herkennen. En 
genieten van de lach en de 
traan in ‘café ‘t Schaep’ met 
temperamentvolle persona-
ges, veel gevoel voor humor en 
het hart op de tong. ‘t Schaep 
met de 5 Pooten, elke zondag, 
acht uitzendingen, 21.05 uur, 
Nederland 1.

ANBO Zandvoort zoekt 
nieuwe voorzitter

‘Als voorzitter van ANBO-Zandvoort sta je voor bijzondere uitda-
gingen’. De ouderenbond is op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
De huidige legt zijn functie neer. Volgens de opgestelde profiel-
schets hoopt de Zandvoortse afdeling ‘een schaap met vijf poten’ 
te vinden. 

Een echte bruggenbouwer is 
welkom. ‘Je kunt met verschil-
lende partijen overweg’ staat 
bovenaan het verlanglijstje 
van ANBO-Zandvoort De bond 
voor 50Plussers is op zoek naar 
een leider met vele rollen en 
kwaliteiten. Zo moet hij of zij 
niet alleen –in de ware beteke-
nis- nieuwsgierig zijn, bovenal 
moet hij maatschappelijk brede 
belangstelling hebben voor de 
leefwereld van senioren. Van be-
lang is, dat de nieuwe voorzitter 
kennis dient te hebben van de 
Zandvoortse samenleving. Hij 
neemt de leiding, staat open 
voor nieuwe ideeën en begrijpt 
de beleving en wensen van 
vrijwilligers. Een eigenschap 
die niet alleen voor hem/haar 
maar ook voor de leden prettig 
is: een nieuwe voorzitter schept 
plezier in de functie, aldus de 
ANBO-Nieuwsbrief.

Vijf maanden geleden werd de 
voorzitter van ANBO-Zandvoort 
wegens ernstige ziekte opge-
nomen in het Spaarne zieken-
huis te Hoofddorp. Enkele ope-
raties later werd Take Huberts 
opgenomen in het verzor-
gingshuis Huis In de Duinen 
(HID) in Zandvoort. Daar werd 
hij gedurende twee maanden 
liefdevol verpleegd en kon er in 
alle rust aansterken. “Nu voel ik 
me weer prima” meldt Huberts 
verheugd. Hij haast zich eraan 
toe te voegen: “Ik heb veel te 
danken aan de goede verzor-
ging in het HID”. Al bruist hij 
nog van energie, toch wil hij 
het ‘rustiger aan gaan doen’ 
en stelt zijn voorzittershamer 
ter beschikking. Wie die zal 
overnemen maken de leden 
uit op de jaarvergadering op 
dinsdag 8 mei 2007 in het 
Gemeenschapshuis.

Eventjes komt het verleden tot leven; wordt gisteren weer 
vandaag. De leiding van museum De Cruquis zoekt mensen 
met een persoonlijk relaas over het vroegere stoomgemaal. 
Verhalen van vervlogen tijden. 

periode nog iets te zeggen? 

Er zullen vast en zeker mensen 
rondlopen die de enorme ma-
chine daadwerkelijk op stoom 
hebben zien werken en daar-
over willen vertellen. Het mu-
seum is daarom op zoek naar 
(kinderen van) buurtbewoners, 
medewerkers van het stoomge-
maal, onderduikers in de oorlog, 
museumbezoekers tussen 1936-
1970 en oud-vrijwilligers uit de 
beginjaren van het museum.

De medewerkers van het 
Museum willen in 2007 zoveel 
mogelijk mondelinge overle-
veringen vastleggen. Denkt u 
iets te kunnen betekenen voor 
dit project? Aarzel dan niet 
en bel vrijblijvend eens met 
Gerald Wilmink: 023-5285704 
of stuur een mailtje naar info@
MuseumDeCruqius.nl. Website: 
www.museumdecruquius.nl

Wie kan er iets over vertellen? 
Wie heeft ze nog met eigen 
oren horen stampen en dam-
pen? Wie heeft de machtige 
stoommachine nog in werking 
gezien? Wie heeft de officiële 
opening van het Museum 
De Cruquis meegemaakt? 
Wellicht is er nog ergens een 
oud-rondleider uit de begintijd 
van het Museum? De leiding 
hoopt op antwoord. 

Om te voorkomen dat belang-
rijk historisch materiaal ver-
loren gaat, zoekt Museum De 
Cruquius oude verhalen over 
het stoomgemaal om ze op vi-
deo vast te leggen. Na de slui-
ting werd De Cruquius bijvoor-
beeld gebruikt als speelplek 
voor buurtkinderen: die kunnen 
vast erg leuke verhalen vertel-
len. Daarnaast huisvestte De 
Cruquius in de oorlogsjaren on-
derduikers: wie heeft er over die 

Museum De Cruquius 
zoekt oude verhalen
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Van Meeuwen Bedden ruimt op
nu

€ 2695,-
van € 3659,-

DIVERSE STOFSOORTEN 
EN KLEUREN 
DIVERSE MATEN 
MOGELIJK

SCANDINAVISCHE 
BOXSPRINGCOMBINATIE SÖVA
bestaande uit 2 boxsprings 80x200
2 pocketvering matrassen 80x200
1 traagfoam topper 160x200

Nu GRATIS bij aankoop 
van een complete set Söva
2 traagfoam hoofdkussens

1 donsdekbed 240x200
2 badjassen

SHOWROOMMODELLEN

- ledikanten
- linnenkasten
- nachtkastjes
- commodes

nu
30 tot 70% 

korting

DEKBEDOVERTREKKEN
140 x 200 / 220
200 x 200 / 220
240 x 200 / 220

Uitlopende
collectie
vele bekende 
merken

nu 2 halen = 

1 betalen

 Rijksstraatweg 67-71  
Haarlem

Tel. 023 - 525 49 56    
www.vanmeeuwenbedden.nl
Gratis parkeren voor de deur.  
Zondag en maandag gesloten

sinds

1938

218x140.indd   1 19-12-2006   09:46:46

KAKURO
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Oplossing 
week 49

Oplossing 
week 49

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.

MELLOW is een heel lief poesje van een jaar of 
tien. Ze is gevonden dus de leeftijd is geschat. Het is 
echt een schatje..... ze zit graag bij je om geknuffeld 
te worden en als ze niet bij je ligt, zit ze lekker warm 
in een mandje bij de kachel of hobbelt ze wat rond. 
Omdat ze al wat ouder is gaat het allemaal niet erg 
snel. Mellow is gewoon een chille oude tante. Ze kan 
hier goed met andere katten overweg al krijgt ze wel 
eens een klap van de stoerste van de club. Ze doet 
dan eigenlijk niks. Het is dus een sociale kat, die waar-
schijnlijk ook wel bij kinderen zal kunnen worden ge-
plaatst. Als die maar niet teveel aan haar gaan lopen 
trekken. Maar als ze willen knuffelen is Mellow van de 
partij. Mellow hoeft niet echt naar buiten, ze scharrelt 
lekker in huis rond en dat is wel genoeg voor haar. 
Mellow heeft één nadeeltje en dat is dat ze last heeft 
van haar nieren, daar krijgt ze een speciaal dieet voor 
en een pilletje. Een klein beetje meer zorg dus, maar 
wie heeft dat nou niet voor zo’n schattebol over?

Kom kijken in het asiel, Keesomstraat 5, tel. 57 13 888. 
Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 
11.00 en 16.00 uur. 

www.dierentehuiskennemerland.nl

Dier 
van 
de 
Week

Lekker voor de zaterdagavond!
Aardappeltortilla met salami en olijven

Hoofdgerecht voor 4 personen

1 ciabattabrood (250 gr), 
1 ui,
1 pakje goudsalami (ca. 145 gr.),
6 eetlepels olie,
1 zakje aardappelschijfjes (450 gr.),
5 eieren,

Bereiden:
Oven op 220 °C voorverwarmen en de ciabatta volgens gebruiksaanwijzing afbakken. Ui 
pellen en snipperen. Goudsalami in reepjes snijden. In koekenpan helft van olie verhitten 
en ui en aardappel 4 min. bakken. Af en toe omscheppen. Salami en grootste deel plakjes 
olijven erdoor scheppen en mengsel in pan verdelen. Eieren met Boursin, zout en peper 
loskloppen en over aardappelmengsel verdelen. Tortilla circa 10 minuten zacht bakken 
tot bovenkant bijna droog is. Tortilla met behulp van deksel in pan keren en onderkant 
bruin bakken. Van rest van de olie, de azijn, de peper en het zout een dressing roeren en 
over de sla verdelen. Tortilla in punten snijden, met de rest van de  olijfplakjes garneren 
en met de sla en de ciabatta serveren. Dit gerecht kan ook vegetarisch gemaakt worden. 
Gebruik dan in plaats van de salami gesneden bospaddenstoelen.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept
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 1/2 potje zwarte olijven 
in plakjes (240 gr.),

1/2 kuipje Boursin cuisine knoflook
  & fijne kruiden (250 ml.),
1 eetlepel azijn,
1 zak ijsbergsla.

Ingrediënten

Verzamelbeurs en Postzegelbeurs
Op zondag 7 januari orga-
niseert De Verzamelaar 
afd. Kennemerland in 
samenwerking met de 
Zandvoortse postzegel 
Club een verzamelbeurs 
in het Dienstencentrum, 
gelegen aan de Laan 
van Berlijn in Haarlem-
Schalkwijk. Van 13.00 uur 
tot 16.00 uur kan men 
hier terecht voor allerlei 
soorten verzamelobjec-
ten zoals ansichtkaarten, 
eierdopjes, munten, post-
zegels, lucifermerken en 
sigarenbandjes. 

Mocht u meer willen 
weten of eventueel 
een tafeltje huren voor 
uw eigen verzameling, 
bel dan 023-5378129, of  
e-mail naar
h.c.denduijn@orange.nl

Postzegelbeurs
Op zondag 7 januari 
2007 organiseert de 
Postzegelvereniging 
haar halfjaarlijkse post-
zegel(ruil)beurs in het 
Polderhuis, Vestingplein, 
Velserbroek. De beurs is 
open van 10.00 tot 16.00 

uur, de toegang is gratis, 
en er is voldoende par-
keergelegenheid. Ook zijn 
er ruiltafels aanwezig. 
Iedereen is van harte wel-
kom. Bel voor inlichingen 
met 023-5382274. Graag 
tot ziens op zondag 7 ja-
nuari a.s.

ZANDVOORTPAS:
nooit de deur uit zonder 

uw ZandvoortPas!

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Aan autoluw plein ligt deze halfvrijstaande 
geschakelde bungalow met riante tuin, zonne-
terras en 297 m2 eigen grond. Gelijkvloers wonen 
nabij het centrum van Zandvoort met alle voor-
zieningen binnen handbereik. Zonnige L-vormige 
woonkamer met parketvloer, grote schuifpui naar 
zonneterras (ca. 6 x 3 m) op het zuiden, open 
keuken, slaapkamer (ca. 4,2 x 3 m), badkamer 
v.v. douche, wastafel, toilet en wasmachine-
aansluiting.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Uitstekend onderhouden halfvrijst. woonhuis 
met voortuin en verzorgde achtertuin op het 
zuiden met achterom. Aan de achterzijde uit-
gebouwd en recht opgetrokken achtergevel. 
Woonoppervlakte ca. 100 m2. L- vormige woon-
kamer v.v. laminaatvloer, schuifpui naar de tuin 
en open keuken, 3 slaapkamers, moderne bad-
kamer v.v. whirlpool, separate douche, wastafel 
en toilet, gang met grote bergkast.

 Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Zandvoort - Haarlemmerstraat 88a Zandvoort - Schoolstraat 6c Zandvoort - Beatrixplantsoen 7

Wonen in hartje centrum! Deze moderne en roy-
ale 4 kamer maisonnette ligt midden in het cen-
trum. De maisonnette is in 1999 gebouwd, heeft 
een verrassende indeling en beschikt over een 
eigen entree. Zonnige en royale living (ca. 30 m2)  
met een houten vloer, moderne open keuken v.v. 
div. app., eetkamer, 3 slaapkamers, moderne 
badkamer en een dakterras op het zuiden.
• Vrij parkeren in de straat.
• Geen servicekosten.
• Zeker een bezichtiging waard!

Vraagprijs € 320.000,- k.k.
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Basketbal
Heren rayon NH 1e klasse
Derba 12-20
Mosquito 10-18
Akrides 2  11-16
JBC Noorderhaven 12-16
The Lions 12-16
A’dam Astronauts 2 11-14
Zeemacht  11-12
Challengers  12-12
US  12-10
Volendam 12-6
BV Lely  12-6 
Windmills  12-4
Racing Beverwijk  11-0

Dames rayon NH 1e klasse
FAC 10-18
OG  11-18
Alkmaar Guardians  11-16
The Lions  11-14 
BV Lely  11-12
Harlemlakers  9-10
Zeemacht  11-10
US 2  11-10
Falcons  11-8 
Schrobbelaar  11-4
Hoofddorp 2  11-4
Sea Devils  11-0

Handbal
Dames veld 1e klasse 
Zaanstreek 6-12
Volendam  6-8
DSOV  6-8
Muiden  6-8
Legmeervogels 2  6-3
ZSC  6-2
Westsite  6-1

Dames zaal 3e klasse D
ZSC  6-12
TOP/DSS 3  7-12
NEA 3  6-8
Wijk aan Zee 2 7-8
AHC’31 3  7-6
Blinkert 4  6-3
RKDES 2  6-2
US 3  7-1

Hockey
Dames 4e Klasse D
Haarlem  11-30
Hisalis  12-29
Voorhout  13-22
Badhoevedorp  12-21
FIT  11-20
Spijkenisse  11-19
Kikkers  12-16
Saxenburg  12-13
Magnus  12-12
ZHC  12-6
Tempo’34  11-3

Voetbal
Zaterdag West I 2e klasse A
Zandvoort  11-24
ZOB  13-22
HCSC  10-22
Wieringermeer  12-22
Kennemerland  11-21
EDO  11-15
Monnickendam  12-14
ZCFC  9-13
EVC  11-12
Aalsmeer  11-11
Castricum  11-9
Marken  12-5

Zondag West I 4e klasse D
De Brug 13-28
Bloemendaal  13-27
Ripperda  12-25
DSS  12-23
Zwanenburg  13-18
Olympia    H  13-18
Schoten  13-16
DSOV  12-13
BSM  12-11 
Zandvoort  13-11
DIOS  13-04

Tussenstanden	Winterstop

Voor de meeste teamsporters is het nu winterstop. Tijd om even bij te 
komen en op te maken voor het tweede deel van de competitie. Voor 
ons een mooie gelegenheid om eens te kijken hoe onze Zandvoortse 
teams het doen op de ranglijsten

Futsal
2e Klasse 04
United sv/DAVO  10-22 
Concordia sv  10-22 
Promotie/de Eersteling 10-20 
BSM sv. 3  11-19 
TT/Goodnight 2  10-18
Kennemerland hfc  9-16 
EDO hfc  11-12 
FCL  11-11
Zandvoort Noord 9-7
FCL 2  9-7 
TYBB ZV  8-0 

4e Klasse 12
Bloemendaal  10-24
ZOG 9 9-21 
TYBB ZV 6 10-21
Zandvoort s.v.  11-15
TYBB ZV 7  10-14 
BSM sv. 8  11-14 
Concordia sv 3  9-13 
RCH 3  11-13
ZOG 10  7-12
‘t Sand ‘84  8-4
EDO hfc 2  8-1 

13 Januari 
schoolbasketbaltoernooi

Het is voor de 34e keer dat 
basketbalvereniging The 
Lions dit toernooi op haar 
jaaragenda heeft staan. 
Het toernooi heeft ook een 
aantal basketbaltalenten 
voortgebracht. Met name de 
laatste jaren, sinds er meer 
en meer wedstrijden uit de 
Amerikaanse NBA op televi-
sie worden uitgezonden, is de 
jeugd meer gaan basketbal-
len. Ook het feit dat op straat 

veel minder gevoetbald wordt 
heeft bijgedragen aan de po-
pulariteit van het basketbal 
onder de jeugd. Een pleintje 
om te basketballen is sneller 
gevonden dan een plein om 
te voetballen.

Het schoolbasketbaltoer-
nooi zal zaterdag 13 januari 
om 10.00 uur van start gaan. 
De prijsuitreiking wordt rond 
17.30 uur verwacht. 

Hockey

Het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi zal dit jaar op zater-
dag 13 januari aanstaande worden gehouden. De hele dag zal 
de Korver Sporthal weer het domein zijn van basketballende  
basisschool leerlingen.

 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
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Neuf
 Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
CNG Groep
Confet’ti

Danzee
Del Mar, Café Restaurant
Esprit
Gemeente Zandvoort
Haarmode Marjo Fijma
Healthclub Zandvoort
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Meijershof, Restaurant
Oranjehof
Pedicure Weldaad
Pluspunt Boomhut
Selekt Mail
Van Meeuwen Bedden
Van Schaik, makelaar
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Indeling zaalhockey

Zowel de dames als de heren 
zijn ingedeeld in regionale 
klasssen. De dames spelen 
in de eerste klasse A tegen 
de Amsterdamse tegenstan-
ders FIT en Xenios, terwijl  
de heren in de overgangs- 

klasse B het Berverwijkse Over-
bos, Bennebroek en Haarlem 
treffen. 
De speeldata zijn 7, 14 en 21 
januari. Per speeldag worden 
per team twee wedstrijden 
gespeeld.

De Zandvoortsche Hockey Club zal tijdens de jaarlijkse winter-
stop deelnemen aan de zaalhockeycompetitie met zowel een 
dames- als een herenteam.
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 PASSAGE 7 ZANDVOORT

• Kantoorruimte op levendige locatie nabij station,
boulevard en strand gelegen

• Oppervlakte kantoorruimte ca. 100 m2

• Oppervlakte opslagruimte ca. 40 m2

• C.v. gas
• Geen buitenruimte
• Op korte termijn te aanvaarden

 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,-

Huurprijs € 1.500,- per maand (excl.)

 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: € 449.000,-

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,-

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,- (incl. garageplaats)

 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: € 298.000,- app. & € 27.500,- garage

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/187 ZANDVOORT

• Royaal 3-kamerappartement van 160 m2

• Gelegen in appartementencomplex “Malaga”
• Ruim terras zuid en inpandige garage
• Royale living, luxe open keuken v.v. apparatuur
• Eetkamer met schuifpui naar het terras
• 2 slaapkamers, 2 moderne badkamers
• Gehele appartement houten vloerdelen

Vraagprijs: € 399.000,-

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

CVL_Adv_ZC0701.indd   1 02-01-2007   16:06:23
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De	Mannetjes

Hospitaal dicht?

‘Daar moeten we eigen-
lijk weer de straat voor 

op, net als toen tegen de 
sluiting van het circuit!’

Geldig t/m zondag 14 januari

•	 Zonnekorn	heel			€	2,35
•	 Zonnekorn	half		 € 1,25

Raadhuisplein	14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

NIEUWE 
COLLECTIE

 IS BINNEN !

Zandvoort Optiek

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

18 januari
extra raadsvergadering over besluitvorming  

Middenboulevard 

Wij	bakken	de	hele	dag	
Brood,croissants,	klein	
brood,	stokbrood,	maar	
ook	heerlijke	appelflap-
pen,	gevulde	koeken	en	
koffiebroodjes

Actueel	 P9	Zandvoorter van het jaar
Cultuur	 P11	Zwerftocht

Sport	 P23	Nieuwjaarsrace

Het besluit van de directie 
van het Spaarne Ziekenhuis 
komt als een donderslag bij 
heldere hemel. Er waren in 
het geheel geen tekenen die 
zouden kunnen leiden naar 
een sluiting. Met name ou-
dere Zandvoorters worden 
door de maatregel getroffen. 
Veelal zijn zij slecht ter been 
en moeten allerlei kunstgre-
pen uithalen om poliklinische 
hulp te krijgen. Het college 
heeft dan ook met verbijste-
ring de mededeling gelezen. 

Dat is toch niet te doen op 
mijn leeftijd”, zegt een heer 
die niet met name genoemd 
wil worden. Zijn buurvrouw is 
het roerend met hem eens.

Wethouder welzijn Gert 
Toonen reageerde verbolgen 
vanaf zijn vakantieadres: “Ik 
vind dit asociaal! Een reistijd 
van meer dan een uur met 
het openbaar vervoer om 
een specialist te spreken, dat 
doe je mensen niet aan”, zegt 
hij. “Klaarblijkelijk zijn alle 
patiënten voor het Spaarne 
Ziekenhuis belangrijk, maar 
zijn sommigen minder be-
langrijk dan anderen. Dat kan 
natuurlijk niet waar zijn”, geeft 
hij zijn ergernis weer.

“Het gemeentebestuur hecht 
heel veel belang aan de be-
schikbaarheid van medische 
voorzieningen in de gemeente, 

Men was ervan overtuigd dat 
er geen problemen waren of 
zouden kunnen komen. Alles 
functioneerde naar volle te-
vredenheid.

Het college is van mening dat 
het besluit minimaal bespro-
ken had kunnen worden voor-
dat de beslissing viel en is van 
mening dat dit niet bepaald 
zakelijk is. De motivatie tot 
sluiting zou het geringe aan-
tal patiënten zijn dat van de 
poliklinieken gebruik maakt. 
Dit is echter nooit eerder ter 
sprake gekomen en het college 
is van mening dat het zieken-
huis niet in het belang van de 
patiënt handelt.

Enkele patiënten reageren 
verrast en zeker niet vrolijk. 
“Ik moet nu voor de trom-
bosedienst helemaal naar 
Heemstede of Hoofddorp. 

De in 2001 geopende depen-
dance van het Spaarne Zie-
kenhuis in zorgcentrum Huis 
in de Duinen, is al weer dicht! 
Het college van B&W heeft 
dit eenzijdige besluit via een 
briefje van niet meer dan drie 
regels (!) te horen gekregen.  
Spaarne Ziekenhuis dwingt nu 
patiënten voor poliklinische 
hulp naar Hoofddorp af te  
reizen.

Dependance Spaarne Ziekenhuis gesloten

onder meer vanwege de geïso-
leerde geografische ligging 
van onze woonkern. Het op peil 
houden van de voorzieningen 
in Zandvoort staat hoog in ons 
vaandel. De Zandvoortse poli-
kliniek, waaraan de gemeente 
een forse financiële bijdrage 
leverde (€140.000), hoort ook 
daarbij”, zegt hij.

Het huidige handelen van de 
ziekenhuisdirectie staat in schril 
contrast met de manier waarop 
het ziekenhuis samen met de 
gemeente Zandvoort de komst 
van de poli naar Zandvoort voor-
bereidde. Na een jarenlange 
voorbereiding vonden het ge-

Polikliniek Huis in de Duinen

meentebestuur en de directeur 
patiëntenzorg van het Spaarne 
Ziekenhuis elkaar in 2000 in de 
doelstelling om een polikliniek 
in Zandvoort te realiseren.

Toonen strijdbaar: “Het Spaarne 
Ziekenhuis zet én de investering 
bij het afval én de Zandvoortse 
patiënt in de kou. Ik zal er alles 
aan doen om dat laatste onge-
daan te maken.”
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Kerkdiensten
ZONDAG	14	JANUARI
Protestantse gem. Zandvoort 
Kerkplein
10.00 uur ds. N.Paap uit Leidschendam
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 IJ. Tuijn

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
30	december	2006	-	5	januari	2007	

Geboren: 
Dion, zoon van: Voswijk, Remco en: van Leeuwen, 
Tamara Johanna Nathalie.

Overleden:
van der Werff geb. Kramer, Henderika Woltherina, 
oud 100 jaar
Keur, Ida, oud 79 jaar
Noijen geb. Jurgens, Wilhelmina Petronella, oud 100 
jaar

Familieberichten
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Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

-
-
-
-

00.18
01.27
02.12
02.58

11
12
13
14
15
16
17
18

03.54
04.34
05.29
06.38
07.43
09.18
1 0 . 1 1
10.58

08.39
09.30
10. 25
1 1 . 4 3
12.46
1 3 . 38
14.29
15.09

16.05
17.03
18.07
19.00
20.16
21.37
22.40
23.28

21.01
22.06
23.16
-
-	
-
-
-

December Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

In liefdevolle herinnering

Arthur Furth

18-01-2001                  18-01-2007

Samen gelachen,
Samen geleefd

Alweer 6 jaar uit het oog
Nu voor altijd een speciale plaats in ons hart!

Sonja
Wendy 
Jolanda & Peter
Ricardo & Angelo

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

Bibliotheek	Zandvoort

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

14.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00

20.00
17.00
17.00
17.00
12.00
20.00
14.00

Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

Openingstijden

Cursus mobiele telefonie
WonenPlus Zandvoort, onderdeel van de welzijnsorganisatie Pluspunt, biedt u, in  
samenwerking met studenten van het NOVA college, een cursus mobiele telefonie aan. 
In 4 dagdelen, steeds vrijdags tussen 13.00 en 15.00 uur, leert u de basisbeginselen van het 
telefoneren met een GSM toestel. Hoe werkt het toestel, bellen en gebeld, worden, een sms 
sturen, beheer van uw telefoonboekje, nuttige mogelijkheden en mogelijke problemen waar 
u op kunt stuiten, het komt allemaal aan bod.
Voor leden van WonenPlus is de cursus geheel gratis, niet leden vragen wij een kleine bijdrage 
met betrekking tot de  materiaalkosten. U kunt u nu opgeven voor deze cursus!

Wij horen dan graag van u welk toestel u mogelijk al heeft. Mensen die nog overwegen een 
toestel aan te schaffen maar niet weten hoe te kiezen tussen providers, abonnementen en 
prepaid-kaarten kunnen wij adviseren over de diverse mogelijkheden. 
Start: Vrijdag 26 januari. Locatie: Pluspunt, Flemingstraat 180 Zandvoort, tijd: 13.00 uur tot 
15.00 uur. Kosten voor niet leden: €2,50. 
Opgeven kan iedere werkdag behalve vrijdag, liefst tussen 10.00 uur en 12.00 uur via tel.
nummer: 023-5717220, of mail naar: info@wonenpluszandvoort.nl. 
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

We moesten er toch aan 
geloven. Winterbanden. In 
Duitsland is het verplicht. En 
dat was onze bestemming . 
Dus……Een bom duiten voor 
vier nieuwe banden. Die je 
maar de helft van het jaar 
gebruikt. “Ja, ik weet dat we 
verleden jaar vast zaten in 
de sneeuw. De heuvel niet 
omhoog kwamen. En in een 
vliegende storm de sneeuw-
kettingen om de banden 
moesten prutsen”, was mijn 
commentaar. 
Mét spiksplinternieuwe ban-
den reden we richting Aken. 
Zoals voorgaande jaren. Met, 
in negen van de tien gevallen, 
SNEEUW. Dit jaar dus niet. 
Verlangend keken we elke 
ochtend uit het hotelraam. 
Wéér geen sneeuw. Wél re-
gen. Grijs en grauw miezerde 
het naar beneden. “Kun je nóg 
je banden niet uitproberen.” 
Normaal gesproken ben ik 
niet dol op sneeuw. Wel als het 
pas is gevallen. Maagdelijk wit. 
Maar daarna wordt het vaak 
een kledderige smurrie. 
Het ritje naar Monschau le-
verde min 1 graad op. Zou 
er dan toch….Bomen waren 
getooid in wit kant. Prachtig. 
Bruidsrandjes om de takken. 
‘Ruige vorst’, een term van 
vroeger. De straten bleven 
echter goed bereidbaar. Hier 
moesten we buiten het dorp 
parkeren. Zoals bij veel lande-
lijke plaatsjes. Verder lopend, 
glibberde ik over de bevroren 
keitjes. “Dezelfde dingen die 
ze in Zandvoort hebben neer 
gelegd”, mopperde ik. “Maar jij 
hebt geen winterbanden on-
der je schoenen”, grijnsde echt-
genoot. Na een kop koffie en 
een ‘Volendam gevoel’ toerden 
we weer terug. Richting hotel. 
De bomen verloren langzaam 
weer hun witte waas. “Plus drie 
is het hier. Géén kans meer op 
vorst. Laten we maar wat vuur-
werk kopen”, opperde echtge-
noot. In de supermarkt lagen 
de pakken pijlen hoog opge-
stapeld. Typisch dat ze er in 
Duitsland niet zo moeilijk over 
doen. “Voor onze kleinzoon ze-
ker”, grinnikte ik. Wetende, dat 
met Oude en Nieuw opa net 
zo behendig rondspringt als 
kleinzoon, enthousiast vuur-
werk afstekend. Met nog vijf 
pakjes Akense knisperkoek en 
knoflookpeper (in Holland nog 
niet ontdekt) waren we snel de 
winkel uit. Sneeuw? Misschien 
komt het nog? Echtgenoot wil 
nu eindelijk die winterbanden 
wel eens uit proberen!

Lienke Brugman

 Winterbanden 
en de rest
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Een verdwaalde Blauwstaart, Tarsiger cyanurus,  heeft de af-
gelopen dagen veel kijkers getrokken naar de omgeving van 
het Shell-tankstation aan de Dr. C.A. Gerkestraat. In de daar-
achter gelegen Waterleidingduinen werd woensdagochtend 3 
januari een Blauwstaart gesignaleerd. Een vogelsoort die nor-
maal gesproken alleen wordt aangetroffen in een gebied dat 
zich uitstrekt van Finland tot Japan.

Vreemde vogel trekt veel bekijks

De vogel werd omstreeks 
11.00 uur gesignaleerd door 
de Zandvoortse vogelkenner 
Leo Boon. Nadat hij zijn waar-
neming wereldkundig had 
gemaakt, trokken een groot 
aantal vogelaars uit het hele 
land en zelfs uit Oostenrijk en 
Duitsland naar het hek achter 
het pand bij Zandvoortselaan 
78, om dit bijzondere natuur-
verschijnsel persoonlijk waar 
te nemen en mogelijk vast te 
leggen op foto, video of andere 
wijze. De Blauwstaart werd 

eerder gesignaleerd in 1967 
en 1985 op Texel, in 1999 op 
Vlieland en voor het laatst in 
2000 op Schiermonnikoog.

VVD-fractievoorzitter Fred Paap heeft schriftelijk een aantal 
vragen aan het college gesteld. De liberaal wil weten wat er 
gedaan wordt of gaat worden aan de trieste aanblik van de 
Boulevard Paulus Loot. Paap is van mening dat de boulevard 
er vanwege een bouw, die al geruime tijd duurt en regelmatig 
stil wordt gelegd, naargeestig bij ligt.

VVD wil opgeruimde boulevard

De storm van eind december/
begin januari heeft ook zijn 
sporen op het Zandvoortse 
strand achtergelaten. “In no-
vember 2006 is, als alles is 
gegaan zoals het behoort, 
een zogenaamde schouw 
geweest op het strand om te 
controleren of de pachters hun 
bedrijven hebben opgeruimd 
en het terrein in ordelijke 
staat hebben achtergelaten, 
conform het pachtcontract en 
Rijnlands Keur. Op het naakt-
strand is een opslag geweest 
op het talud, al dan niet met 
toestemming van het college, 
en na de eerste storm van dit 
jaar weggeslagen. Ook is de 
persleiding van het riool be-
schadigd”, aldus Paap in zijn 
brief. Hij wil dan ook weten 

of de opslag met medeweten 
van het college is gebeurd. Als 
dat niet het geval is, wil hij 
weten wat de maatregelen 
van het college zijn. Een an-
dere belangrijke vraag is wie 
verantwoordelijk is voor de 
schade aan de rioolpersleiding 
en wie de reparatie zal moeten 
bekostigen.

Ten aanzien van de bouw op 
de boulevard wil de VVD graag 
te horen krijgen of het college 
voornemens is om de bouw te 
bespoedigen en eventueel de 
termijn daarvan. Dit om de over-
last en de naargeestige aanblik 
terug te draaien. Paap wil graag 
antwoord in de eerstkomende 
vergadering van de commissie 
Planning en Control.

Komende maandag en dinsdag zijn weer de eerste commis-
sievergaderingen van het nieuwe jaar. Maandag vergadert de 
commissie Raadszaken en dinsdag is het de beurt aan de com-
missie Planning & Control. Donderdag is de extra raadsverga-
dering die is aangevraagd door het CDA, GBZ en de SP.

Raads- en commissie-
vergaderingen

Burgemeester Hester Maij 
heeft als voorzitter van de 
raad besloten dat de extra 
aangevraagde raadsvergade-
ring op donderdag 18 januari 
gehouden zal worden. Aan de 
orde is dan een verzoek om op-
heldering over een advertentie 
die door coalitiepartner OPZ in 
de Zandvoortse Courant van 21 
december jongsleden heeft 
gestaan. Daarin nam het be-
stuur en de fractie van de 
Ouderenpartij stelling tegen 
de gang van zaken rondom 
het bestemmingsplan voor 
de Middenboulevard dat nu 
ter visie ligt. De oppositie wil 
graag weten hoe het college 
en de rest van de coalitie hier-
mee om denkt te gaan.

De commissie Raadszaken 
gaat discussiëren over de 
stelling ‘Samenwerking waar 
nodig en waar mogelijk’. 
Voorgesteld wordt om de nota 
‘Samenwerking waar nodig 
en waar mogelijk, een visie op 
intergemeentelijke samen-
werking’ vast te stellen en het 
college opdracht te geven te 

onderzoeken op welke terrei-
nen en in welke mate samen-
werking en/of uitbesteding 
gewenst of mogelijk is.

De commissie Planning & 
Control gaat zich onder andere 
buigen over de ‘Concernplanning 
2007’. De concernplanning 2007 
is opgezet om inzicht te krijgen 
in de momenten waarop over 
onderwerpen kan of moet wor-
den besloten. Op grond hiervan 
kan een termijnagenda voor de 
raad en de commissies worden 
opgesteld.
In het aangeboden concept 
staan zowel de onderwerpen, 
waarover door het college 
wordt besloten als die waar-
over een raadsbesluit wordt 
gevraagd. Nog niet alle data 
zijn concreet ingevuld. De keuze 
voor de raadscommissie, waarin 
een stuk wordt behandeld, is in-
dicatief.

De diverse vergaderingen zijn 
openbaar en worden gehou-
den in de raadszaal van het 
Raadhuis. Ze beginnen om 
20.00 uur.

Op 15 januari start de aanleg van het hoofdriool op het kruispunt 
Zandvoortselaan/Tolweg. De gemeente neemt verkeersmaatrege-
len om het verkeer op een veilige manier langs het werk te leiden.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden gaat 
het verkeer ‘om en om’ over het 
kruispunt. Dat zal met behulp van 
een stoplicht geregeld worden. 
De verwachting is dat deze situ-
atie circa twee weken zal duren 
en is uiteraard afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Daarna 
zal de huidige omleidingsroute 
weer van toepassing zijn.

Voor het van noord naar zuid 
rijdend verkeer heeft de ge-

meente twee dringende ad-
viezen: personenauto’s die 
vanuit de richting van de van 
Lennepweg en de Sophiaweg 
komen, worden geadviseerd om 
via de Koninginneweg naar de 
Dr. C.A. Gerkestraat te rijden, dat 
staat met borden aangegeven. 
Ten tweede wordt het vracht-
verkeer geadviseerd om via de 
Kostverlorenstraat te rijden, dit 
omdat de Koninginneweg te 
smal is.
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Henk 50 jaar

Voor jou geen slingers aan de wand,
maar wel je foto in de krant!

GEFELICITEERD!
Mia, Joop, Hanny, Max, Joyce, 

Dennis, Kim, Nash

Januari

Jazz in Zandvoort: 
Hermine Deurloo, De Krocht, 
aanvang 14.30 uur

Classic Concerts:  Nieuwjaarsconcert 
door Heemsteeds Philharmonisch Orkest,  
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur  

Cabaret: ‘Onschuldig’ van Kristel Zweers, 
Circus Theater Zandvoort, aanvang 20.15 uur 
 

Februari

Jazz in Zandvoort: Gé Titulaer,  
De Krocht, aanvang 14.30 uur

Classic Concerts: Pianorecital door, Josi Nunez 
Ares, Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur 

Cabaret: ‘Kun min woni an’ Samba Schutte, 
Circus Theater Zandvoort, aanvang 20.15 uur 
 

Maart

Jazz in Zandvoort: Xandra Willis, 
aanvang 14.30 uur

Cabaret in Circus Theater Zandvoort:
Comedy Explosion, aanvang 20.15 uur 

Voorjaarsmarkt, Feestmarkt in centrum

Week	2	•	2007
fe
b
.j
a
n
m
r
t 14

21

28

4

10

25

4

25

27

Afgelopen winter heeft Postjazzcompany regelmatig op de 
zondagmiddag concerten verzorgd in de Market Dome van 
Center Parcs. Vanaf 1 februari zullen zij nu iedere zondagmid-
dag van 15.30 uur tot 18.30 uur optreden.

deerde cum laude af aan 
het conservatorium in 
Groningen en toerde on-
der andere met musici als 
Toots Thielemans, Thijs van 
Leer en Jan Akkerman.

H e t  r e p e r t o i r e  v a n 
Postjazzcompany beslaat 
vele stijlen van de jazz 
en ligt zeer prettig in het 
gehoor. Jammer dat zo 
een formatie in de grote 
Market Dome moet spelen, 
het blijft er altijd wat ru-
moerig. Postjazzcompany 
zou echter niet op het affi-
che van het komende Jazz 
Behind the Beach festival 
misstaan!

Postjazzcompany in Center 
Parcs, vanaf 1 februari ie-
dere zondag van 15.30 uur 
tot 18.30 uur in de Market 
Dome. Entree gratis.

Postjazzcompany is een 
formatie die gevormd is 
rondom componist  en 
toetsenman Kees Post en 
zangeres Yvonne. Bassist 
Andy Valkenburg en drum-
mer Sebastiaan Kaptein 
completeren het geheel.

Zangeres Yvonne beschikt 
over een zwoele stem en 
heeft internationale er-
varingen in Japan, Zuid 
Afrika en Singapore op-
gedaan. Ze heeft een per-
fecte timing en frasering 
in de loop der jaren ont-
wikkeld. Post studeerde 
piano aan het conserva-
torium van Groningen 
en heeft diverse prijzen 
in de wacht gesleept . 
Valkenburg studeerde on-
der ander in Amerika bij 
Buster Williams en Reggie 
Workman. Kaptein stu-

Postjazzcompany in Center Parcs
De politie doet onderzoek naar een ongeval dat maandag om circa 16.30 uur plaatsvond op 
de Zeeweg. Een 58-jarige man uit Zandvoort was met zijn auto van de weg geraakt. De man 
verloor door onbekende oorzaak de macht over zijn voertuig. De auto kwam op zijn dak op 
het naast de weg gelegen fietspad terecht en in de berm van het fietspad op zijn kant tot 
stilstand. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

ambulancebroeders en de 
brandweer (die de auto 
gestut had met stukken 
hout) uit de auto komen. De 
Zeeweg staat al jaren bekend 

Hulpverleners haalden de 
man uit de auto. Aanvankelijk 
zag het er ernstig uit met de 
beknelling van de man maar 
hij kon met behulp van de 

Van de weg geraakt

als dodenweg. Regelmatig 
vliegen auto’s uit de bocht en 
daarbij waren in het verleden 
ook dodelijke slachtoffers te 
betreuren.

  foto: Chris Schotanus



5

Zandvoortse Courant • nummer 02 • 11 JANUARI  2007

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)

Een fit 2007
In februari 2006 zijn senio-
ren (van 55 tot 65 jaar) wijk-
gericht aangeschreven door 
Sportservice Heemstede/
Zandvoort voor de GALM 
fitheidstest. Er hebben toen 
veel kandidaten met de test 
meegedaan. Het doel van het 
GALM project is het stimu-
leren van senioren die niet 
of weinig sportief actief zijn 
maar dat wel (weer) willen 
worden. Eind december 2006 
zijn er weer 1300 Zandvoortse 
55 plussers benaderd om mee 
te doen met deze test en heeft 
men een vragenlijst ontvan-
gen. De test wordt op zater-
dag 24 februari gehouden 
in de Korver Sporthal. Na dit 
sportintroductieprogramma 
wordt een gepast sportaan-
bod gecreëerd. 

Nieuwjaarscentje
Vroeger ging men de familie 
langs voor een nieuwjaars-
centje. Die traditie is verdwe-
nen maar er is nog een mo-
gelijkheid om in het nieuwe 
jaar iets bij te verdienen. 
Sportservice Heemstede/
Zandvoort zoekt enquêteurs 
die het leuk vinden om, in 
de periode 29 januari t/m 2 
februari 2007, bij senioren 
langs te gaan om de GALM 
vragenlijsten op te halen. 
Het ophalen van de lijsten zal 
ongeveer twee dagdelen per 
enquêteur in beslag nemen 
en men kan dit over meer-
dere dagen verspreiden. Naar 
schatting kunnen 15 adressen 
per uur worden bezocht en 
men krijgt een vergoeding 
van € 0,50 per adres (ook als 
er bijvoorbeeld op het adres 
niet wordt opengedaan). Op 
donderdag 25 januari is er een 
bijeenkomst voor de enquê-
teurs georganiseerd waarin 

de benaderingsstrategie zal 
worden uitgelegd. Deze bijeen-
komst is in het gemeentehuis 
van Zandvoort, begint om 19.30 
uur en duurt ca. 1,5 uur. Kijk voor 
meer informatie op de website: 
www.sportserviceheemstede-
zandvoort.nl

Wandelen met arts
Gezonde voornemens voor het 
nieuwe jaar? Ga dan ontspan-
nen en op een gezonde manier 
wandelen in het mooie duinbos 
van Duin en Kruidberg. Vooral 
zinvol voor mensen met klach-
ten als rug-, nek- en schouder-
pijn en knieklachten. Tijdens 
deze wandeling krijgen houding 
en bewegen aandacht, evenals 
spierspanning. Manueel arts 
Michiel Claeys helpt u hierbij 
met o.a. ook een loopmedita-
tie. De wandeling start op za-
terdag 13 januari om 11.00 uur 
bij ingang Midden Herenduin, 
aan de Duin en Kruidbergerweg 
te Santpoort Noord (ter hoogte 
van nr 18). De wandeling duurt 
een uur en kost  €10,- per per-
soon. Aanmelden via www.
npzk.nl of telefonisch bij duin-
centrum de Zandwaaier 023-
5411129 (niet op ma.).

Afkalving 
Twee weken terug maakten we, 
in deze rubriek, melding van de 
afkaveling richting naaktstrand. 
Tijdens de afgelopen stormen 
is de zee erg hoog gekomen 
en er is veel strand weggesla-
gen. Daarbij zijn, op sommige 
plaatsen van het naaktstrand, 
oude beerputten te voorschijn 

gekomen en ligt er veel te-
gels, puin, hout en vuilres-
ten uit zee op het strand. 
Gemeente Zandvoort en de 
Strandpachtersvereniging 
gaan (afhankelijk van het 
weer) een grote schoon-
maakactie houden op het 
Zandvoortse strand. De actie 
zal een week duren.

Bloemennamen
Dat de Zandvoortse Courant 
in Bourtange (Gr.) gelezen 
wordt is ons bekend maar niet 
dat de krant ook in Naarden 
op de mat valt. De redactie 
ontving namelijk een e-mail 
van Ton Crabbendam (wo-
nende in Naarden) met aan-
vullende informatie van het 
artikel over het 100jarige wo-
ning op de Haarlemmerstraat 
18. In het artikel stonden al-
leen de namen van de huizen 
18 ‘Primula’ en nr. 12 ‘Narcis’. 
Echter de namen van huis-
nummer 16 en 14 ontbra-
ken. Ton meldde dat nr. 16 
‘Mimosa’ genoemd werd 
en op de gevel van nr. 14 de 
naam ‘Roos’ heeft gestaan. 
Tevens vertelde hij dat boven 
op Haarlemmerstraat 14 Leo 
Miezenbeek (kapper) met 
Trees v.d. Berg (zuster van 
Jan v.d Berg de groenteman 
van de Haltestraat)  woon-
den, de fam. Van de Berg op 
Haarlemmerstraat 12 en de 
fam. Vissers op nr. 16. Zo zijn we 
weer een stukje wijzer gewor-
den dankzij een alerte lezer die 
nog steeds geïnteresseerd is in 
het Zandvoortse nieuws.

Het aantal bezoekers dat Holland Casino afgelopen jaar heeft 
mogen ontvangen, is fors gestegen ten opzichte van 2005. 
Over alle vestigingen van Holland Casino bedroeg het aantal 
6,9 miljoen, een stijging van 6%. Dat heeft deels te maken 
met de opening van de vestiging in Venlo. Daar passeerden 
circa 300.000 bezoekers de receptie. Wel daalde de besteding 
per bezoek met twee euro naar 104 euro.

Forse groei bezoekersaantal 
Holland Casino Zandvoort

De Zandvoortse vestiging kreeg 
in 2006 323.000 bezoekers te 
verwerken, een stijging van 
7%! Hierdoor hebben directeur 
Peter Michalides en zijn mede-
werkers het niveau van zes jaar 
geleden weer bereikt.
Het hoogtepunt voor Holland 
Casino Zandvoort was op 2 
oktober toen het 30-jarige 

bestaan werd gevierd. 2.000 
gasten vierden dat in tezamen 
met directie en medewerkers. 
De omzet groeide met een mil-
joen euro naar ongeveer vie-
rendertig miljoen euro. Hieruit 
blijkt dat het Holland Casino 
Zandvoort ‘Nieuwe Stijl’ aan 
de wensen van haar gasten 
voldoet.

Wethouder Wilfred Tates heeft direct na een bericht in een 
landelijk ochtendblad zijn Tweede Kamerfractie opgeroepen 
alles in het werk te stellen om de Segway een officiële status 
te laten krijgen. De gemeente Zandvoort heeft twee jaar gele-
den een elektrische step voor Tim Besselink aangeschaft.

Tates schakelt Tweede 
Kamerfractie in

De 9-jarige Tim kan door een 
longziekte niet al te veel. 
Daarom heeft de gemeente 
Zandvoort voor hem een elek-
trische step, de zogenaamde 
Segway, aangeschaft. Hierdoor 
kan hij zich een stuk makkelij-
ker voortbewegen. Na 1 januari 
echter kan hij 
geen gebruik 
meer maken 
van zijn ver-
voermiddel 
omdat  de 
Rijksdienst 
v o o r  h e t 
Wegverkeer 
het  appa-
raat  geen 
goedkeuring 
heeft gege-
ven en het 
dus illegaal 
is.

Status
Tates ver-
w o n d e r d e 
z i c h  ove r 
deze zaak 
omdat  de 
g e m e e n t e 
toentertijd nog in Groningen 
had geïnformeerd of deze step 
wel een legale status heeft. Als 
antwoord kreeg men dat het 
geen voor- of achterwielen 
heeft en geen zitting en het 

derhalve naar de letter van 
de wet geen vervoersmiddel 
is. De gemeente schafte het 
apparaat aan en Tim kon zijn 
gang gaan.

“Ik heb direct na het lezen van 
het artikel in De Telegraaf de 

VVD-fractie 
in Den Haag 
gebeld om 
hen aan te 
sporen de 
zaak uit te 
zoeken en, 
indien daar 
aanleiding 
voor is, om 
aan de mi-
n i s t e r  t e 
vragen om 
een aanpas-
sing in de 
regelgeving 
te verzor-
g e n . Wa t 
mij betreft, 
en ik denk 
velen met 
mij , moet 
het juridisch 
m o g e l i j k 

zijn dat Tim op zijn Segway 
in Zandvoort kan blijven 
rondrijden”, met die woorden 
reageerde wethouder Tates 
woensdagochtend voor de ca-
mera van RTV Noord Holland.

Vermist
Via een groot netwerk zijn vrienden (via mails en media) op 
zoek naar Daen Hopman uit Bennebroek die sinds de jaarwis-
seling spoorloos is verdwenen. Ook de politie is volop bezig 
met helikopters, honden en mankracht om Daen te vinden. 
De 19-jarige Daen Hopman is het laatst gezien in de nacht 
van 31 december op 1 januari in de Waarderpolder in Haarlem. 
Mocht u iets meer weten dan kunt u contact opnemen met 
de politie of met zijn vriend Ron 06-50800568.



Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

Op een unieke locatie, midden in het 
centrum van Zandvoort maar toch rustig 
gelegen, wordt appartementencomplex 
‘Oranjehof’ gesitueerd.

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 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.

NOG 4 BESCHIKBAAR
BOUW GESTART !

OPLEVERING 
CA. SEPTEMBER 2007 !

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Voor 2007 hebben al ruim 1100 huishoudens een ZandvoortPas en dat aantal groeit nog wekelijks 
•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortpas.nl
•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse Courant, maar ook buiten 
 Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)
•  In de zomermaanden wordt de Zandvoortse Courant (natuurlijk met al uw ZandvoortPas aanbiedingen) 
 ook verspreid op de campings (4) en de strandhuisjes (750)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar, waarop u zelf uw 
 ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kan maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 
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Uitzonderlijk zachte januariweek

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 9 10-11 12 10

Min 5 9 11 9

Neerslag 80% 50% 65% 75%

Wind zw 7-8 zw 4-5 zw 6 zw 5 

Niet alleen in Nederland en 
grote delen van West-Europa 
laat de winter volledig ver-
stek gaan dit seizoen, maar 
ook aan de andere kant 
van de Oceaan blijft Thialf 
(Koning Winter) ver buiten 
spel. Zo werden het afgelo-
pen weekeinde in New York 
‘all time records’ opgetekend 
voor het winterseizoen. 
Zaterdagmiddag werd het 
daar pardoes 22 graden en 
zaten de terrassen vol. Net 
als bij ons is ook daar nog 
geen sneeuwvlok gesigna-
leerd.

Bij ons nog net geen terras-
weer, maar het scheelde niet 
veel dinsdag met in De Bilt in 
ieder geval al een dagrecord 
voor januari en ‘allround 
maxima’ in Zandvoort/
Bentveld van 12-13 graden!

Deze stoot zachte subtropi-
sche lucht waarin de tempe-
ratuur dus zeer hoge ogen 
gooide stond ook garant 
voor een zeldzaam zachte 
fase richting woensdag met 
in het holst van de nacht nog 
dik 12 graden. 

De rest van de week blijft 
het (zeer) zacht (met bijna 
iedere dag dik in de dubbele 
cijfers qua temperatuur) en 
periodiek natte condities. Zo 
wordt donderdag een echte 
‘off day’ met naast serieuze 
regenval ook stormachtige 
perikelen. Op de boulevard 
van Zandvoort moet reke-

ning gehouden worden met 
windschuivers van rond 100 
kilometer per uur!

Waarschijnlijk is het deze 
week dan zo een beetje de 
zachtste periode van deze 
winter (geweest) die eigen-
lijk het predicaat winter niet 
verdient.
Het weekend kent wel wat 
betere momenten met iets 
meer zon, maar helemaal 
droog blijft het ook dan niet. 
De temperatuur verandert 
hoegenaamd niets.

Iedere week opnieuw kun-
nen we het met tamelijk 
grote zekerheid zeggen en 
ook dit keer lijkt de kans 
groot dat we de komende 
twee weken geen winter-
weer hoeven te verwach-
ten. 
Voorzichtig lijkt de conclu-
sie dan ook nu al gerecht-
vaardigd dat januari 2007 
eigenlijk al als verloren 
moet worden beschouwd 
voor de winterliefhebber. 
Alles (of niets) hangt dus 
af van de komende sprok-
kelmaand, maar de statis-
tieken vertellen ons dat na 
een boterzachte januari, 
februari in circa 80% der 
gevallen in dezelfde stijl 
verloopt, maar alles kan nog 
ten goede keren en dat is 
vurig te hopen voor diege-
nen die kou en sneeuw al zo 
lang moeten ontberen.

Weerman Marc Putto

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

Zijn ouders drijven nu nog een snackbar aan de Noordboule-
vard maar vroeger trok de toen nog jonge Kees Koning bij 
race-evenementen al naar het circuit. Koning is nu 21 jaar en is 
sinds november de nieuwe perschef op het Circuit Park Zand-
voort, waar hij Dirk Buwalda is opgevolgd.

Kees Koning volgt eigen weg naar 
Circuit Park Zandvoort

Overigens is Kees Koning niet 
nieuw op het circuit. “Ik kroop 
vroeger al door de gaten van 
het hek naar binnen om te 
kijken naar de races”, aldus de 
nieuwbakken perschef. “In dat 
opzicht lijkt het of de geschie-
denis zich herhaalt, want Dirk 
deed dat ook al”, grijnst hij. Dat 
waren de eerste stappen die 
Kees op het circuit heeft gezet. 
Daarna wilde de jonge Koning, 
zoals in vele sprookjes, meer.

“Toen ik 12 jaar oud was, ben 
ik een keer tijdens een test-
dag met mijn zelfgemaakte 
vlaggen op een baanpost in 
de Tarzanbocht gaan staan. Ik 
kwam amper boven de rand 
van de baanpost uit, maar had 
wel netjes uit mijn hoofd ge-
leerd wat de vlaggen beteken-
den. In verband met de veilig-
heid werd ik van die baanpost 
verwijderd door mensen van 

de OCA, maar ze vonden het zo 
leuk dat ik zo enthousiast was, 
dat ik vanaf toen via de OCA 
een kaartje kreeg om binnen 
te komen, zodat ik de races nog 
beter kon zien. Ik mocht weinig 
activiteiten verrichten omdat ik 
te jong was, maar ik mocht wel 
’s ochtends vroeg helpen met 
de materiaalvoorziening. In de 
loop der tijd mocht ik ook een 
beetje helpen bij het wegtake-
len van wrakken en op die ma-
nier kwam ik in contact met de 
echte werknemers van het cir-
cuit. Op een gegeven moment 
werd ik gevraagd om deze 
ploeg van vaste werknemers 
te assisteren bij de takelwerk-
zaamheden. Via deze mensen 
kwam ik ook in contact met de 
racescholen én met de mensen 
op kantoor”, aldus Koning.

Op de vraag wat Kees Koning 
nu werkelijk doet en waarom 

hij dat doet zegt hij: “Ik maak 
persberichten, ben een vraag-
baak en verwijs door. Verder 
bemoei ik mij met de evene-
mentenagenda, de program-
maboekjes en ik buig mij ook 
over de accreditaties.
Vroeger schreef ik ook wel eens 
een verhaal, nu het over mijn 
sport gaat vind ik dat wel leuk. 
Ik heb wel eens moeite om te-
veel informatie in een beperkte 
ruimte te stoppen. Je moet 
daarbij ook nog eens de objecti-
viteit in de gaten houden.” Voor 
het komende seizoen krijgt hij 
de hulp van René de Boer die 
als mediagedelegeerde van het 
circuit bij grote internationale 
evenementen met de jonge 
perschef gaat samenwerken. 
“René heeft veel ervaring en 
ik denk toch veel van hem te 
kunnen leren. Het A1GP week-
end en ook de DTM hebben wel 
bewezen dat deze vrij hectisch 
kunnen zijn”, aldus Koning.

Dirk Buwalda had als vaste 
uitspraak dat hij geen media-
accreditaties toe wees aan de 
zogenaamde ‘zolderkamerar-
tiesten’. Kees Koning heeft er 
ook een: “Racen is net als kleu-
ren. Je moet binnen de lijnen 
blijven!”

Perschef Kees Koning  foto: Chris Schotanus
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Een nieuw jaar, een nieuwe cursus. 
Wilt u uw Nederlands verbeteren? 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.

Wij hebben ruimte nodig voor 
onze nieuwe voorjaarscollectie!

Daarom geven wij u 

30% KORTING
bij aanschaf van een luxe tas uit de 

wintercollectie ’06/’07 of de 

2de TAS GRATIS
(voordeligste tas gratis)

De actie loopt t/m 31 januari 2007

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

SALE SALE SALE SALE SALEHenk van der Feer
Haarverzorging

wenst u een gezond 
en voorspoedig 2007

Diaconiehuisstraat 24
Tel. 5713874

NG New Man Casual

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Grote uitverkoop
kortingen tot 40%!

Maten t/m XXXXL

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

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.kilootjeteveel.nl
In 2007 weer lijnen?

Doe het gezond, lekker 
 en makkelijk!

10% gewichtverlies is al een 
enorme gezondheidswinst

www.kilootjeteveel.nl
Adèle: 023-5737267

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 dames (vanaf 18 

jaar) voor massage, €75 
per keer. Bel 5716998

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Parnassia, 2e Kerstdag: 

graag contact over 
Dalmatiër die Duitse 

Herder beet. Tel. 5718369
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Werkend klein  
gezin in Bentveld zoekt 

met spoed hulp in  
de huishouding voor 

min. 3 uur per week in 
overleg. Onze hulp  

moet wel een  
dierenvriend zijn en 

liever niet rokend.
Graag met referen-
ties. U kunt contact 

opnemen met Susan 
Spierings 06-22524473

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tutti Frutti:

v.a. heden zomer  
inname, tevens  

winter uitverkoop.  
Corn. Slegersstr 
6 Zandvoort tel: 

023-5731712
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Heibel & Hommeles,  
familie-opstelling en  

laat de fam. gewoon thuis.
De sleutel voor inzicht 

en blokkades op te  
ruimen info: 

023-5718442 €75.= 
21-01-2007

ZANDKORRELS
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Ferry Verbrugge, genomineerd voor de categorie vernieuwende 
ondernemers van Zandvoort, maakt zijn reputatie als onderne-
mer helemaal waar. Als jonge jongen begon hij in de Kerkstraat 
33 een kleine winkel: “Ik woon al ongeveer 10 jaar in Zandvoort. 
Toen ik hier kwam vond ik het vreemd dat er geen enkele win-
kel gewijd was aan het circuit van Zandvoort of iets dat met 
auto- of motorsport te maken had. Een goed excuus, vond ik, 
om een winkel te beginnen over dit onderwerp!” Toen Ferry be-
gon aan zijn afstudeerscriptie op de HEAO was hij al bezig met 
deze winkel. Alleen in de weekeinden ging hij open.

Zandvoorter van het jaar uitgelicht

Sindsdien is de jonge onderne-
mer niet weg te denken met 
zijn bekende auto- en motor-
sportwinkel ‘Pole Position’ (dat 
eerste positie bij de start van 
een race).
‘Pole Position’ is een interna-
tionale naam. Een goed begin, 
wil je jezelf op de kaart zetten 
als startende ondernemer. 
Ondertussen heeft deze win-
kel vanuit heel Nederland veel 
klanten. Ook Belgen ontbreken 
niet. “Toen ik net in Zandvoort 
begon waren veel collegaon-
dernemers erg negatief over 
dit dorpje. Zaken zouden niet 
zo lekker gaan. Maar ik vind dat 
je er niet vanuit moet gaan dat 
je alleen in de zomer verkoopt. 
Je moet ook de dorpsbewoners 
trekken. Je moet je doelgroep 

uitbreiden. Dit doe je bijvoor-
beeld via internetsites en ook 
landelijk moet je mensen blij-
ven proberen te trekken door 
bijvoorbeeld arrangementen 
te regelen. Je kunt in Zandvoort 
echt van alles doen. Je kunt na-
tuurlijk voor de winkels langs-
komen, maar je kunt ook even 
genieten van het strand, van 

Tijdens de ontmoeting met Sandra Kluyskens kreeg ik de katho-
lieke kerk van Zandvoort net vóór kerst te zien. Iedereen was 
bezig met de voorbereidingen, zelfs de man die de kerststukken 
voor de kerk maakt was volop bezig. “We krijgen vanavond een 
kersttoneelstuk te zien van de Mariaschool, gisteren was de Ni-
colaasschool bezig met de opvoering”, aldus Sandra Kluyskens 
die dit jaar voor de Zandvoorter van het Jaar is genomineerd.

Sandra Kluyskens

Wie is zij precies en wat voor 
werkzaamheden heeft ze voor 
Zandvoort gedaan?
“Voor de kerk zit ik al 27 jaar 
bij de Missie, Ontwikkelings 
en Vredeswerkgroep (MOV) en 
daarvoor doe ik diverse werk-
zaamheden. Dit is een onder-
deel van het Diaconaal Beraad. 
De werkgroep bereidt diverse 
acties voor, die door het jaar 
heen in de kerk plaatsvinden 
onder andere met betrekking 
tot geldinzameling voor diver-
se doelen, verkoopt Fairtrade 
artikelen een aantal zondagen 
per jaar. Ook organiseert de 
werkgroep 2 maal per jaar de 
kledingactie voor Mensen in 
Nood in Zandvoort.
Daarnaast  ben ik al  zo 

een 25 jaar secretaris van 
De Zonnebloem, afdeling 
Zandvoort. Dit is een natio-
nale vereniging, die zich inzet 
voor zieken, gehandicapten en 
hulpbehoevende of eenzame 
ouderen. Tegelijkertijd ben ik 
de secretaris van de regionale 
Zonnebloemafdeling. En dit 
doe ik al 20 jaar.”

De werkzaamheden van Sandra 
eindigen hier echter niet. 15 
Jaar geleden is zij de secretaris 
van het kerkbestuur geworden 
en naast al dit vrijwilligerswerk 
werkt zij voor de kost bij een 
beleids- en adviesbureau. “Ik 
ben zelf een nakomer. Hierdoor 
ben ik altijd veel met ouderen 
opgetrokken. Het trekt mij.” 

de duinen en het circuit”, aldus 
Verbrugge.

Genomineerd is hij dit jaar 
vooral voor de jaarmarkten die 
hij in Zandvoort heeft georgani-
seerd. “Ik vind het leuk om iets 
te organiseren voor Zandvoort. 
Het is veel werk geweest en veel 
stress, maar uiteindelijk zijn het 
prachtige evenementen gewor-
den. Circa 300 à 400 kramen 
hebben er gestaan. Er werden 
optredens en shows gegeven 
en er waren diverse attracties. 
Zandvoort wordt hiermee op de 
kaart gezet!” 
Wie Ferry zelf als Zandvoorter 
van het jaar zou kiezen? “Arlan 
Berg staat me na aan het hart, 
maar ook voor Hans Ernst heb 
ik veel waardering.”

Soms heeft ze het heel druk, 
zoals met de feestdagen, maar 
ze doet het werk met veel ple-
zier. “Ik vind het mooi om voor 
mensen iets te kunnen bete-
kenen. Maar mensen moeten 
er wel bij stil staan dat ik deze 
werkzaamheden niet alleen 
doe. Een grote groep mensen 
zorgt dat deze hulp geboden 
kan worden. Ik vind het ook 
niet leuk om alleen in de be-
langstelling te staan. Daarom 
zou ík niet voor één iemand 
kunnen kiezen. Ik zou er meer 
voor zijn om tussen groepen te 
kiezen die iets speciaals heb-
ben gedaan. 

Op zaterdagmiddag 3 februari zal bekend worden gemaakt 
wie een jaar lang de titel ‘Zandvoorter van het Jaar 2006’ mag 
dragen. Dit zal gebeuren tijdens een feestelijke middag in het 
NH Hoteles te Zandvoort.

Uitreiking Zandvoorter van 
het Jaar 2006

Het belooft een echt Zandvoorts 
feestje te worden. Vanaf 15.00 
uur zijn de genodigden van 
harte welkom in een van 
Zandvoorts grootste hotels: het 
NH Hoteles Zandvoort, gelegen 
aan de Burg. van Alphenstraat 
(tegenover hoofdingang cir-
cuit). Diverse Zandvoortse ar-
tiesten zullen hun opwachting 
maken, met als hoogtepunt na-
tuurlijk de bekendmaking wie 
de ‘Zandvoorter van het Jaar 
2006’ is geworden. Het pro-
gramma eindigt om ca. 18.00 
uur. Aansluitend is er gelegen-
heid om aan te schuiven in 
restaurant Tethys, waar het NH 
Hoteles een mooi ‘Zandvoorts 
buffet’ heeft samengesteld dat 

tegen een aantrekkelijke prijs 
wordt aangeboden. 

Ook u kunt daarbij aanwezig 
zijn!
Vul onderstaande bon in 
en stuur deze naar: Jury 
Zandvoorter van het Jaar, 
Hogeweg 32, 2042 GH 
Zandvoort. Er is slechts een 
beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar, dus wees er snel bij. 
Wanneer er meer aanmeldin-
gen zijn dan plaatsen, zal er ge-
loot worden. Tevens kunt u in-
schrijven voor het ‘Zandvoorts 
buffet’ dat na afloop van de ce-
remonie wordt gepresenteerd 
in het Tethys Restaurant van 
NH Hoteles.

Zandvoorter van het Jaar 2006
Indien u overdag verhinderd bent kunt u zich ook 
alleen voor het ‘Zandvoorts buffet’ aanmelden! 

 

 Aanmelding middagprogramma/uitreiking 
 Zandvoorter van het jaar 2006:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Met:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (aantal personen)

 Aanmelding ‘Zandvoorts buffet’ met             personen

Bezit u een Zandvoortpas?  Ja, nummer

       Nee

Deze bon kunt u sturen naar: Hogeweg 32 - 2042 GH Zandvoort

Ferry Verbrugge
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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 

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 spre-
ken, schrijfcursus voor beginners, workshop aromatherapie, 
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 the-
ma’s aan de orde die van belang zijn bij het afvallen, zoals, 
energie en uit welke voedingsmiddelen haal je die, voedings-
middelen, richtlijnen en spelregels van voeding, aanleren van 
gewenst eetgedrag, bewegen, variatie. Tevens is tijdens de 
bijeenkomsten tijd ingeruimd voor onderwerpen waar de 
deelnemer tegen aan loopt of graag zou willen bespreken. 
Er wordt gewerkt met een  persoonlijk afvalplan dat we-
kelijks 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,-

THEATERSPORT
Theatersport is een internationale vorm van theater maken, 
waarbij improvisatie centraal staat.. Improvisatie is momenteel 
erg populair. Denk hierbij aan de Lama’s die zelfs de gouden 
televisiering 2006 wonnen. Volgens de docente die de cursus 
verzorgt kan iedereen improviseren. Maar het allerbelangrijk-
ste is dat niets moet en het vooral gaat om de lol en het spel-
plezier wat je als groep op de trainingsavond hebt met elkaar. 
Lijkt het je leuk om (weer) eens wat aan toneel te doen maar 
het je geen zin om grote stukken tekst uit je hoofd te leren, 
geef je dan eens op voor deze nieuwe cursus waarbij toneeler-
varing niet nodig is, en wie weet is Nederland over een jaartje 
weer een theatersportgroep rijker. Schrijf je snel in want vol 
= vol. De kosten bedragen €100,- voor 12 lessen. De cursus 
start op maandag 15 januari 2007 van 19.30 tot 22.00 uur

Bonds eerste missie als 
007 brengt hem naar 
Madagaskar, waar hij 
de opdracht heeft ter-
rorist Mollaka (Sebastien 
Foucan) te bespioneren. 
Niet alles loopt volgens 
plan en Bond besluit, zon-
der medeweten, van MI6 
op eigen onderzoek uit te 
gaan en zo de rest van het 
terroristennetwerk op het 
spoor te komen. Hij krijgt 
een aanwijzing die hem 
naar de Bahama’s leidt, 
waar hij Dimitrios (Simon 
Abkarian) en zijn vriendin 
Solange (Caterina Murino) 
ontmoet. Hij komt erach-
ter dat Dimitrios banden 
heeft met Le Chiffre (Mads 
Mikkelsen), de bankier van 
terroristische organisaties 
over de hele wereld.

De Britse geheime dienst 
heeft ondertussen ont-
dekt dat Le Chiffre van 
plan is geld te verzamelen 
door mee te spelen met 
een risicovol pokerspel 
in het Casino Royale, in 
Montenegro. MI6 geeft 

007 de opdracht tegen Le 
Chiffre te spelen, wetende 
dat als hij verliest, zijn orga-
nisatie zal ophouden te be-
staan. Bonds chef, ‘M’ (Judi 
Dench), rekruteert de ver-
leidelijke Vesper Lynd (Eva 
Green) om bij Bond een 
oogje in het zeil te houden. 
In eerste instantie is hij nog 
sceptisch over de bijdrage 
die Vesper kan leveren, 
maar zijn interesse in haar 
neemt toe nadat ze samen 
levensgevaarlijke situaties 
en zelfs martelingen van de 
hand van Le Chiffre hebben 
doorstaan.

In Montenegro krijgt Bond 
hulp van de MI6 agent te 
plaatse, Mathis (Giancarlo 
Giannini), en Felix Leiter 
(Jeffrey Wright) die de 
belangen van de CIA be-
hartigt. De marathon 
pokerpartij die volgt, ont-
popt zich tot een spel van 
gemene trucjes, geweld, 
torenhoge inzetten met 
bloedgeld en een ijzing-
wekkende climax.
(bron: Sony Picturers)

De 21e James Bond:  
Casino Royale

In CASINO ROYALE begint James Bond nog vóórdat 
hij in het bezit is van zijn ‘license to kill’. Ondanks 
dat is hij zeker niet minder gevaarlijk. Met twee 
succesvol uitgevoerde liquidaties, promoveert hij 
naar de “00” status.



11

Zandvoortse Courant • nummer 02 • 11 JANUARI  2007

De stichting Classic Concerts gaat het nieuwe jaar sterk van start. 
In de Protestantse kerk aan het Kerkplein zal komende zondag, 
14 januari, het Heemsteeds Philharmonisch Orkest onder leiding 
van Iman Soeteman en met medewerking van violist Jeroen van 
der Wel het Nieuwjaarsconcert van de stichting verzorgen.

Nieuwjaarsconcert 
Classic Concerts

Het 60 leden tellende 
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest staat sinds de oprich-
ting in 1966 onder de inspi-
rerende leiding van dirigent 
Iman Soeteman. Gevorderde 
amateurmusici maken, samen 
met hun dirigent, van het or-
kest een ensemble waarin en-
thousiasme samengaat met 
het streven naar een hoog 
muzikaal niveau. De wekelijkse 
repetities kennen dan ook een 
professionele aanpak. 

Tot 2001 heette het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest, het 
Heemsteeds Kamerorkest. 
Door de groei van het orkest en 
de daarmee samenhangende 
keuze van het repertoire werd 

ter voorkoming van misver-
standen in binnen- en buiten-
land de oude naam na 35 jaar 
vaarwel gezegd.

Deze middag worden wer-
ken van Felix Mendelssohn-
B a r t h o l d y  ( S y m f o n i e 
nr.5), Camille Saint-Saëns 
(Vioolconcert nr. 3) en Johan S. 
Svendsen (Romance in G voor 
viool en orkest opus 26) uitge-
voerd.
De aanvang van het concert 
is 15.00 uur en de kerk is om 
14.30 uur open. De toegang is 
zoals altijd gratis en aan het 
einde van het concert is er een 
open schaalcollecte voor de 
restauratie van het beroemde 
Knippscheerorgel.

Al zeven keer eerder speelde Isabelle Huppert in een film van 
Nouvelle Vague-veteraan Claude Chabrol. De nieuwste vrucht 
van hun samenwerking is L’ivresse du pouvoir, losjes geba-
seerd op een grootschalig Frans fraudeschandaal.

L’ivresse du pouvoir
De dronkenschap van de macht

Ze is een piranha. Zo wordt 
onderzoeksrechter Jeanne 
Charmant Killman door haar 
omgeving getypeerd, en dat 
is ze ook ten voeten uit. Ze bijt 
meedogenloos in het vlees van 
haar prooien. Haar glimlach kan 
heel innemend zijn, maar het 
volgende moment komt haar 
ware aard aan het licht, en ver-
nedert ze haar ondervraagden 
tot op het bot om de waarheid 

over weggesluisde miljoenen 
aan gemeenschapsgeld aan 
het licht te brengen.

Fair?
De titel L’ivresse du pouvoir (‘De 
dronkenschap van de macht’) 
slaat niet alleen op de ma-
nagers en politici die zichzelf 
schaamteloos met bedrijfs- en 
gemeenschapsgeld verrijken, 
maar ook op de onderzoeks-

Zandvoortse Kunst slaat zijn vleugels uit. Het Kunstproject 
‘Stepp Inn’ begint een tweede leven en promoveert zichzelf 
tot EstafetteKunst. Een kunstgroep uit de omgeving van De-
venter leent graag de vijftig vuurrode stoelen en bijhorende 
schoenen van de Beeldende Kunstenaars Zandvoort.

Zandvoortse Kunst begint 
zwerftocht

door Ton Timmermans

Onderdeel van de afgelopen 
Zomermarkt was de presentatie 
‘KunstPodium’ van de vereni-
ging Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort (BKZ). Dit project 
trok destijds de aandacht van 
Astrid Pool, voorzitter Midzomer 
Kunstfeesten in het plaatsje 
Bathmen bij Deventer. Via inter-
net heeft haar Stichting contact 
opgenomen met BKZ.

In het deelproject ‘Stepp-Inn’ ziet 
Astrid verrassende mogelijkhe-
den voor de 50 stoelen en 100 
schoenen. De volgende buitenac-
tiviteit van haar kunstgroep heeft 
namelijk het thema ‘Vuur’ gekre-
gen. De vuurrood geschilderde 
meubelstukken en dito schoenen 
van BKZ passen perfect in het 
komende Bathmense Midzomer 

Kunstfeest. Ieder jaar speelt zich 
het Bathmense Kunstproject af 
rond een van de elementen water, 
aarde, lucht en vuur. Dit jaar is het 
thema ‘vuur’ aan de beurt: zaken 
zoals emailleren en glasblazen 
worden op kunstzinnige wijze 
belicht. 

Naast uiteenlopende kunstuitin-
gen van de Bathmense Beeldende 
Kunstkring (BBKK) toont het dorp 
al haar gastvrijheid en vitaliteit 

rechter zelf. Want je kunt je af-
vragen of ze de aangeklaagden 
wel fair behandelt. In hoeverre 
is zij er mede schuldig aan dat 
een van haar slachtoffers aan 
het einde van de film een psy-
chisch wrak is?

Psychische druk
Dat is een interessante morele 
kwestie, die Chabrol te weinig 
in zijn film uitwerkt. Chabrol 
heeft meer oog voor de mate 
waarin haar gezin lijdt onder 
haar werk. Haar gedweeë echt-
genoot kan moeilijk omgaan 
met de veeleisende baan van 
zijn vrouw, en haar strenge 
beveiliging zal uiteindelijk tot 
een breuk leiden. Het zijn scè-
nes die duidelijk maken hoe 
hoog de psychische druk is 
waar de onderzoeksrechter on-
der staat. Maar ze zijn minder 
boeiend dan het speurwerk dat 
Charmant Killman verricht, en 
komen ook vaak over als plicht-
matige onderbrekingen die het 
zicht op de zaak vertroebelen. 
Mede door zulke scènes ont-
staat de indruk dat Chabrol te 
veel onderwerpen in zijn film 
wilde aansnijden. Ook de vele 
ontmoetingen tussen ongure 
zakenlieden en corrupte politici 
halen de vaart uit de film.

aan bezoekers vanuit de wijde 
omgeving met concerten, spe-
ciale muziekoptredens en voor-
drachten. Het evenement met 
inmiddels regionale uitstraling 
wordt door het gemeentebestuur 
geestdriftig ondersteund. 

De Stichting Kunstbiënnale van 
het Gelderse plaatsje voorziet een 
rol voor de stoelen-met-schoenen 
uit Zandvoort. “Hoe we een en an-
der precies gaan invullen is ook 
voor ons vooralsnog een verras-
sing”, meldt Astrid Pool. “In ieder 
geval willen we iets toevoegen 
aan de objecten en ze daarna 
doorgeven aan een volgende 
kunstgroep.” De 150 kunstobjec-
ten van BKZ vervolgen hun reis 
langs diverse kunstverenigingen 
in Nederland. Zie: www.bbkk.nl/
midzomerkunstfeest

‘De kracht van vorm en kleur’. De aankondiging in de vorige edi-
tie van de Zandvoortse Courant van de expositie had me nieuws-
gierig gemaakt. Hoewel de beloofde kleurkracht niet direct van 
de wanden afspetterde, had de expositie toch enkele prettige 
kijk-verrassingen in petto.

Expositie in de bibliotheek

recensie door 
Ton Timmermans

“Wie zich van harte overgeeft 
aan fantasie, kan een prachtige 
realiteit creëren.” De brochure 
die bij de ingang ligt is sim-
pel van opzet, tegelijk echter 
overzichtelijk en aantrekkelijk 
verzorgd. De schilderijen in de 
Zandvoortse bibliotheek zijn 
gemaakt door twee creatieve 
vriendinnen, de Hillegomse 
Anne Meijvogel en de Haagse 
Caroline van Weerlee.

De twee dames presente-
ren zich samen als Atelier 
CaAn dat volgens eigen zeg-
gen vaker ‘de kwast in de pot 
laat staan’. Dat dit uitnodigt 
tot experimenteren blijkt uit 
de schilderijen in de biblio-
theek. Verrassend en met lef 
geschilderd is het werkstuk 
‘Mooi blond koppie’. Duidelijk 
hebben de kunstenaars zich 
laten inspireren door gevon-
den materialen. De schilde-
rijen met de ‘objects trouvé’ 

getuigen van durf met verf 
en van gevoel voor compositie. 
Gelukkig zijn bij deze werken 
de omlijstingen weggelaten: 
dat zou dan ook afbreuk doen 
aan de presentatie. Daar waar 
schilderijen wél voorzien zijn 
van een lijst, is dat met duide-
lijke zorg en overleg gebeurd. 
Veelal is spaarzaam van kleur 
gebruik gemaakt. Bij sommige 
werken echter weer een over-
maat waardoor bijkans een 
‘modderbad’ of juist een ka-
kofonie van kleur is ontstaan. 
Zonde is het vele gebruik van 
het paletmes. Dat geeft het 
schilderij al gauw een goedkop 
effect waardoor de prent als 
het ware ‘doodslaat’. 

Een bezoeker typeerde het 
geheel als ‘vrouwelijke schil-
derijen’. Al met al is de exposi-
tie zeker de moeite waard om 
eens rustig de schilderijen te 
bekijken. De tentoonstel-
ling is te zien tot 5 februari 
in bibliotheek Duinrand van 
Zandvoort.



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Spectaculaire nieuwe
artikelen binnen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

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.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Galerij van Lampenkappen 
en lampenvoeten: 5% Korting!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor ZandvoortPas

houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(ma. en di. gesloten)

4	hamburgers

€	5,–

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527

Aanbieding voor 
ZandvoortPas houders:

Rundvleeskroket € 0,95
Loempiamenu € 4,95 

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

RADIO STIPHOUT -GROTE KROCHT 34-36 - ZANDVOORT 023-5732649

OP ALLE DIGITALE CAMCORDERS NU 10% KORTING!!

MET ZANDVOORTPAS ZELFS 5% EXTRA DUS 
TOTAAL 15% KORTING!!!!!!!!!!!

DUS WILT U FILMEN OP TAPE, HARDDISK OF 
DVD NEEM DAN ZEKER UW ZANDVOORTPAS MEE!!

RADIO STIPHOUT

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Rijp belegen kaas
heel kilo 

van € 8,98 voor € 6,98

In	de	maand	Januari:
Mager	rundergehakt
1	kilo	€	4,95

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!



Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Geef een massage cadeau
Voor pashouders: 
10% korting!

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.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

 

H H H H H

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes	15%	korting	op	
wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand januari

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

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

Horloges en accessoires
Kerkstraat 3a

 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:
Autobedrijf Zandvoort - Kamerlingh Onnessstraat
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 - Grote Krocht

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

In 2007 
nog meer voordelen met de ZandvoortPas!

In 2007 zal de ZandvoortPas het u nóg voordeliger maken om uw aankopen en 
boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Pashouders opgelet: 
Heeft u nog een (blauwe) ZandvoortPas 2006? Tegen 
inlevering van uw oude Pas profiteert u nog de hele 
maand januari: bestel uw nieuwe ZandvoortPas 2007 
en betaal geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw 
eigen ZandvoortPas voor 
slechts €7,50, 

en profiteer een jaar lang 
van vele voordelen!

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt 

u een gratis rekenmachine. 
Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw 

voordelen uitrekenen! 

Sinds 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. 
 De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 



Van Meeuwen Bedden ruimt op
nu

€ 2695,-
van € 3659,-

DIVERSE STOFSOORTEN 
EN KLEUREN 
DIVERSE MATEN 
MOGELIJK

SCANDINAVISCHE 
BOXSPRINGCOMBINATIE SÖVA
bestaande uit 2 boxsprings 80x200
2 pocketvering matrassen 80x200
1 traagfoam topper 160x200

Nu GRATIS bij aankoop 
van een complete set Söva
2 traagfoam hoofdkussens

1 donsdekbed 240x200
2 badjassen

SHOWROOMMODELLEN

- ledikanten
- linnenkasten
- nachtkastjes
- commodes

nu
30 tot 70% 

korting

DEKBEDOVERTREKKEN
140 x 200 / 220
200 x 200 / 220
240 x 200 / 220

Uitlopende
collectie
vele bekende 
merken

nu 2 halen = 

1 betalen

 Rijksstraatweg 67-71  
Haarlem

Tel. 023 - 525 49 56    
www.vanmeeuwenbedden.nl
Gratis parkeren voor de deur.  
Zondag en maandag gesloten

sinds

1938

218x140.indd   1 19-12-2006   09:46:46

Kapsalon

  Face To Face
voorheen gevestigd 
Engelbertstraat 94b

is verhuisd naar

Gasthuisplein 3

Wij: Jessica, Rowena en Joyce
heten u van harte welkom in onze
nieuwe salon waar u terecht kunt

met of zonder afspraak

Openingstijden: 
Ma.: 9.00- tot 15.00 uur

Di.-do + vrijdag: 9.00- tot 17.30 uur
Zaterdag: 9.00- tot 14.00 uur

Telefoon: 023-571 33 38

Houders van de ZandvoortPas kunnen al een jaar 
lang 10% korting krijgen op professionele schoon-
maakartikelen en gereedschap zoals moppen, wis-
sers en bezems. Het bedrijf dat daarvoor zorgt, is 
Koene Cleaning Service.

Professionele schoonmaakartikelen met 
10% korting

Eigenaar Willem Koene 
is niet bepaald een on-
bekende in Zandvoort. 
Hij was jarenlang bezig 
met zijn grote hobby: 
wielrennen. Diverse 
keren streed hij op het 
scherpst van de snede 
om kampioenschappen. 
Hij is voor, zover bekend, 
de enige Zandvoorter die 
de Ronde van Zandvoort 
maar liefst drie keer 
op zijn naam heeft ge-
bracht.

Koene is nu professio-
neel bezig met schoon-
maken. Daarom kan hij 
ook aan goede gereed-
schappen en schoon-
maakartikelen komen. 
Hij biedt iedere houder 
van de ZandvoortPas 
een korting van maar 

liefst 10% op zijn hele 
assortiment aan. “Het 
gereedschap is niet stuk 
te krijgen. Zeer degelijk. 
De schoonmaakartikelen 
zoals vloerenzeep, vens-

terreiniger enzovoorts, is 
zodanig van sterkte dat 
er per wasbeurt mini-
maal van gebruikt hoeft 
te worden”, prijst hij zijn 
waren aan.

Koene is voornamelijk voor 
VVE’s bezig maar zo nu en 
dan lapt hij ook ramen. “Ik 
zou nog een paar klantjes 
kunnen gebruiken want ik 
zit bijna vol. Wat ik ook in 

het voorjaar ga doen is 
dakgoten schoonmaken. 
Ik heb namelijk ontdekt 
dat hier en daar lekkages 
ontstaan omdat de blade-
ren en het mos niet weg-
gehaald worden. In de 
Zandvoortse Courant zal 
een advertentie komen 
waarin ik het aankondig”, 
zegt de ondernemende 
Koene.
Meer informatie kunt u 
vinden op 
www.koenecleaning.nl of 
via 06-14324444.

Krant niet ontvangen? Bel vrijdag-
middag 
tussen 
14.00 - 

18.00 uur 
571 61 05 of 
06 121 361 31
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Traditiegetrouw hebben weer diverse Zandvoortse instellin-
gen, verenigingen en clubs het nieuwe jaar aangegrepen om 
hun leden, sympathisanten en sponsors te fêteren en ze allen 
al het goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar. het waren er 
dit jaar aanmerkelijk meer dan in het verleden. uw kroniek-
schrijver heeft ze, met het oog op de gezondheid, dan ook niet 
allemaal kunnen bezoeken en zal slechts van een aantal de 
revue laten passeren.

De Zandvoortse nieuwjaars-
recepties

door: Kroniekschrijver

Traditiegetrouw is het de 
gemeente die als eerste een 
nieuwjaarsreceptie organi-
seert. Het college is dan over 
het algemeen voltallig aanwe-
zig om de burgers van de ge-
meente en de vertegenwoor-
digers van maatschappelijke 
organisaties, hulpdiensten, 
bedrijven en verenigingen de 
hand te drukken. Wethouder 
Gert Toonen was echter op 
vakantie en kon er dus niet 
bij zijn.
Dit jaar was het voor het eerste 
in vele jaren dat burgemeester 
Rob van der Heijden verstek 
moest laten gaan. Hij is nog 
steeds herstellende van een 
zware bypass operatie maar 

volgens zijn echtgenote, die 
ook aanwezig was, gaat het 
de goede kant met hem op en 
zal hij binnenkort zijn werk-
zaamheden weer kunnen 
hervatten. Waarnemend 
burgemeester Hester Maij 
was een perfecte vervang-
ster. De raadszaal puilde 
uit en dat is een goed te-
ken. “Het geeft aan dat de 
relatie tussen overheid, 
inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organi-
saties hecht is. Dat doet 
mij deugd”, speechte Maij 
tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie 2007. Veelal ziet 
men dezelfde gezichten maar 
ieder jaar komen er toch weer 
nieuwe bij. Zo stonden René 
Arvee en Marco Termes gezel-

lig met elkaar te keuvelen. Ik 
denk haast over kunst want 
dat staat bij de heren hoog in 
het vaandel. Sportraadlid en 
voorzitter van de jeu de bou-
levereniging Herman Klene 
was geruime tijd in gesprek 
met EMM directeur en buur-
man Jos Broerse. De laatste 
heeft het ondermeer mogelijk 
gemaakt een, bijna voltooid, 
clubhuis met jeu de boulesba-
nen aan te leggen. Maij keek in 
haar speech terug op 2006 en 
verwacht dat 2007 een actie-
jaar zal worden voor zowel het 
college als de raad en ook voor 
de inwoners van Zandvoort.

BKZ
De Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort hadden een beslo-

ten bijeen-
komst belegd 
in de ijssalon 
van Giraudi. 
D e  s a l o n 
m o g e n  d e 
Zandvoortse 
kunstenaars 
deze winter 
gebruiken als 
galerie om-
dat ze niet 
meer kunnen 
b e s c h i k ke n 

over hun eigen galerie naast 
het Casino. De kersverse voor-
zitter Mark Sjerps haalde dat 

in zijn speech naar boven en 
hoopt dat er snel een ander 
onderkomen komt voor zijn 
vereniging. Tevens maakte hij 

bekend dat BKZ dit jaar van 
zich zal laten spreken, zonder 
op details in te gaan. “Jullie 
zullen het allemaal van zelf 

merken”, zei hij geheimzinnig. 
Ook werd bekend dat twee 
Zandvoortse leden binnenkort 
in Amsterdam in het Glazen 
Huis zullen exposeren. Houdt 
u deze krant in de gatenvoor 
meer informatie daarover.

SV Zandvoort
Zaterdagavond stond de kan-
tine van SV Zandvoort vol met 

leden en sympathisanten. Ook 
hier was er gelegenheid om 
bestuur en overige aanwezi-
gen de beste wensen aan te 
bieden. Voorzitter Kees van 
Dijk had een mooie speech 
gemaakt maar stak deze he-
laas tegen dovemansoren af. 

Ondanks een microfoon was 
hij niet of nauwelijks te ver-
staan door het geroezemoes 
in de kantine. Toch kon uw 

kroniekschrijver het een en 
ander noteren aan nieuws. Zo 
maakte hij aan het einde van 
zijn speech bekend dat de con-

tracten met twee trainers voor 
het komende seizoen al voor el-
kaar zijn. Pieter Keur (zaterdag) 
en Berry Buytenhek (zondag en 
A-junioren) zullen ook het ko-
mende seizoen weer hun ver-
trouwde selecties trainen en 
coachen. Hij sprak dan ook de 
wens uit dat het succes, dat tot 
op dit moment behaald is, ook 
dan gehaald zal worden.

ZFM
De Zandvoortse Omroep- 
organisatie ZFM hield voor 
het eerst een nieuwjaars-
receptie en wel in het on-
langs heropende Wapen van 
Zandvoort. Bestuur en vrijwil-
ligers onthaalden sponsors en 
sympathisanten van de club 
van voorzitter Eg Poster. Veel 

presentatoren en technici van 
bekende en minder bekende 
Zandvoortse radioprogram-
ma’s waren gekomen om 

Poster en zijn medebestuurs-
leden Rob Harms en Joost 
Zijlstra de hand te drukken 
en aan te geven dat zij ook dit 
jaar weer vrijwilligers van ZFM 
willen zijn. Poster haalde wel 
aan dat zijn bestuur absoluut 
uitgebreid moet worden, die 
zijn er twee te weinig vindt hij. 
Wie zich aangetrokken voelt 
kan bij Eg Poster meer infor-
matie krijgen.

KNRM
Een andere receptie waar bur-
gemeester Rob van der Heijden 
al jaren aanwezig is en een 
speech voor voorbereidt is die 
van de KNRM. Noodgedwongen 
moest zijn vervanger Gerard 
Versteege nu het woord rich-
ten tot de aanwezige vrijwil-
ligers en oud-vrijwilligers. Het 
was aan hem toevertrouwd! 
Gerard speechte onder an-
dere dat het botenhuis aan 
de Thorbeckestraat niet meer 
aan de eisen van deze tijd vol-
doet en richtte een bede tot de 
Zandvoortse politiek om snel 
met een oplossing te komen.

Uiteraard wensten alle spre-
kers hun toehoorders een 
voorspoedig 2007 en ik sluit 
mij daar volledig bij aan: 
Voorspoedig 2007 namens de 
Zandvoortse Courant!

KNRM

Gemeente

BKZ

ZFM

SV Zandvoort



Let op!
Vrijdag 12 januari

” Flamenco!!”
Mario Gartia Blanco 
Aanvang 20.30 uur 

 

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Januari Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Bali Kip

* Foe Yong Hai

* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

SUPER RESTANTEN
UITVERKOOP

Alles
5-10-15-20

25-30-35 euro

Woensdag 10 t/m zaterdag 13 januari
van 11.00 tot 20.00 uur Haltestraat 45

Zandvoort
023 571 27 05

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	13	januari	t/m	26	januari	
		€	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

Mousse	van	gerookte	makreel
met avruga kaviaargelei en tomaat antiboisse

of
Pastrami	van	het	kalf

met limoendressing en honingsla 
of

Vegetarische	pot	au	feu
met geroosterde paprika en Valess

H H H
Zalmforel	bagna	calda

met italiaanse groentes en roseval 
of

Tamme	eend,	geglaceerd	met	Banyuls
geserveerd met aardpeer en fenegriek, 

bladboerenkool en ganzenvet
of

Loempiaatje	van	linzen	uit	Le	Puy
Pomodori en truffelzalf en hete bliksem

H H H
Dessert	

Verleiding,	Passie	of	Liefde
Voor	reserveringen:	023-5716119/info@tfaz.nl

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Zondag 14 januari
LIVE MUZIEK!

”Mainstream Jazz Combo”

o.l.v. Ger Groenendaal

Aanvang 16.00 uur

Entree: vrij

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

Kijk ook eens op 
www.zandvoortsecourant.nl
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HOROSCOOP
Kreeft
21 juni - 22 juli

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Deze week geldt voor jou het 
gouden motto: ‘shop till you 
drop!’ Je ziet zoveel mooie 
gadgets, dat je niet meer weet 
waar je moet beginnen met 
shoppen. Tip: check eerst je 
banksaldo, dat ziet er namelijk 
minder rooskleurig uit.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Ook deze week zullen je emoties 
uitdagingen voor jou in petto 
hebben. Maar je krijgt uit een 
anonieme bron extra power om 
het aan te kunnen. Laat je niet 
afschrikken door al die gevoelens 
in deze moeilijke periode.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Het is echt tijd om allerlei za-
ken op een rijtje te zetten. Je 
moet deze week beslissingen 
nemen en zaken veranderen. 
Dit kan betekenen dat je je re-
latie beëndigt of dat je je rea-
liseert dat je relatie positieve 
input nodig heeft.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

You’re absolutely rocking this 
week! Iedereen om je heen 
kijkt naar je op en heeft respect 
voor jou. En dit geeft jou weer 
de energie om door die sleur 
heen te komen. Let wel op je 
budget, lieve Schorpioen. 

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Het sleutelwoord voor jou deze 
week is girlpower. Je hebt veel 
energie en je hebt zin om din-
gen te ondernemen. Een reisje 
boeken, je garderobe aanvullen 
of feesten met je vriendinnen. 
Ook in je liefdesleven vliegen 
de vonken er vanaf. 

Je behaalt prachtige resulta-
ten die je helemaal aan jezelf 
te danken hebt. Ook sta je vol 
zelfvertrouwen in je leven. 
Maar wat ga je hiermee doen? 
Dat is voor jou de vraag van 
deze week. 

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Er komt veel romance in je leven 
deze week. Maar je moet hier-
bij wel keuzes maken. Toch nog 
eens een date met die ene of 
juist op zoek naar een ander. Je 
zult zelf ook de behoefte voelen 
om serieuzer met je liefdesleven 
om te gaan.

STIER
21 apr. - 20 mei

Veel geroddel en jaloezie is er 
rond jouw persoon. Probeer 
het te zien als compliment: 
jij zit super in je vel en je lijkt 
de hele wereld aan te kunnen. 
Vind je het gek dat anderen 
groen zien van jaloezie? Let 
daarnaast op je shopgedrag.

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Zoek het avontuur eens op, bes-
te Ram. Doorbreek die sleur van 
de wintermaanden. Waar ben je 
toch bang voor? Volg je gevoel 
en intuïtie en je komt die gelief-
de, dat perfecte uitverkoopje of 
de juiste baan wel tegen.

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Dit is geen makkelijke week 
voor jou als zelfbewuste 
Leeuw. Je worstelt met con-
flicten die je niet één, twee, 
drie oplost. Dit maakt je heel 
onzeker en je zet jezelf let-
terlijk in de kou. Probeer toch 
lichtpuntjes te zien.

Deze week sta je weer klaar 
voor je vriendinnen met allerlei 
beauty-adviezen en modetips. 
Dat is prima, zolang je je eigen 
gevoelens en behoeftes maar 
niet vergeet. Sta je wel eens stil 
wat jouw vriendinnen voor jóuw 
doen? 

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Je doet graag de dingen op jouw 
manier. En ook het liefst alleen. 
Je wilt het beste uit jezelf halen 
en je gaat daar heel ver in. Maar 
je wilt ook geld verdienen en 
daar de leuke dingen van het le-
ven mee bereiken.Vergeet alleen 
je vrienden en familie niet!

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

 

1  Justin Timberlake 
Futuresex/
Lovesounds

2  Keane  
Under the iron sea’

3  Candi Staton  
His hands

4  Blof 
  Umoja

5 James 
Morrison 

 Undiscovered 

6 Corinne Bailey Rae
 Corinne Bailey Rae

7 Kelis 
 Kelis was here

8 Pharrel
 In my mind

9 Gnarls Barkley
 St.Elsewhere

10 Scissor Sisters
 Ta-dah

DE TI EN
Deze week de Top10 van de 
mooiste cd’s van 2006

D e  m e g a b e -
kende imagos-
tyliste Dyanne 
Beekman, ook 
wel bekend van 
het program-
ma ‘Passion for 
Fashion’ dat 
op net 5 werd 
uitgezonden, 
introduceerde 
in het najaar haar allereerste en 
nieuwste lingerielabel ‘Dyanne’. Deze 
supersexy, stoere en uiterst comforta-
bele lingerie kun je bij de Liverawinkels 
uitproberen en eventueel kopen! Ze 
zitten als een tweede huid, hebben 
een perfecte pasvorm en zijn in alle 
maten verkrijgbaar! Voor meer info: 
www.livera.nl

Helm
WHAT’S NEW AND WHAT’S HOT

Ben je nog van 
plan om op 
skivakantie te 
gaan? Het is 
dan natuurlijk 
wel van belang 
dat je tip-
top en veilig 
er naartoe 
gaat. Met de 
slangenleren, 
met hout en 
chroom uit-
gevoerde ski-
helmen zul je 
gegarandeerd 
de show bij de 
skiliften stelen. Helaas, wie mooi wil zijn moet wel diep in 
de buidel tasten! Meer informatie hierover kun je vinden 
bij www.indigosnow.de

Lingerie

Heb je teveel gedronken (en 
dan heb ik het over alcoholi-
sche drankjes!) tijdens Oud & 
Nieuw en wil je het nieuwe 
jaar gezond, maar wel luxe 
beginnen? Evian komt dit 
jaar met een limited gouden 

editie aanzetten. Het stijlt niet 
alleen leuk op tafel, maar het 
is ook nog eens verstandig! Per 
stuk kosten ze €7,99.

Gouden 
drankje

Column

Het lijkt alweer zo lang ge-
leden. Vorige week zat ik 
nog onder de palmboom 
in mijn bikini, te wachten 
op een verfrissende regen-
bui die maar niet kwam. 
En nu? Nu zit ik binnen in 
mijn huis, te wachten tot 
de regen stopt en ik droog 
heen en weer naar het dorp 
kan lopen. Een wereld van 
verschil.

Alsof mijn verzoek was ge-
hoord door de weergoden, 
begon het de derde dag 
op Bali dan ook tropisch 
te regenen en dat zou dan 
ook een paar dagen zo blij-
ven. Maar goed ook, dan 
konden we nog eens wat 
van de rest van het eiland 
gaan bekijken. Van de ma-
gische vulkanen, de imense 
rijstvelden en de mystieke 
tempel TanahLot, tot vrese-
lijk armoedige woonwijken 
waar zielig kijkende kinder-
tjes je hartverscheurend 
aankijken. “De mensen le-
ven hier gewoon nog in de 
prehistorie lijkt het wel”, 
zeiden we tegen elkaar een 
paar keer, bij het zien van 
de met-modder-aan-elkaar-
geplakte huisjes.

Na mijn vader voor het eerst 
bezocht te hebben in zijn 
nieuwe woonplaats aan de 
andere kant van de wereld, 
ben ik met een vriendin nog 
drie dagen in Singapore ge-
weest. Voor alle dames en 
heren met een shopversla-
ving: This is the place to be. 
Een waar winkelwalhalla. 
Niet alleen kledingwinkels 
in overvloed.....ook aan de 
maag is goed gedacht in 
deze warme stad. Iedere 
10 meter tref je wel een of 
ander eettentje met de lek-
kerste dingen.

Aangezien ik in deze kolom 
niet te veel woorden kan 
gebruiken zal ik proberen 
mijn reisverslag in 3 delen 
aan jullie te vertellen. Ik ver-
heug me er al op om alle bij-
zondere dingen die ik daar 
heb meegemaakt met jullie 
te delen.

Happy Newyear!

            Mai

 De W van  
warme kerst
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Bloemen, 
bloemen

en nog eens 
bloemen

Prijsvraag

Wat is een Scomber 
scombrus?

bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt 
beloond met een heerlijke verrassing. Stuur uw oplos-
sing uiterlijk 31 januari 2007 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 telefoonummer te vermelden!

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
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

ZANDVOORTPAS:
nooit de deur uit 

zonder 
uw ZandvoortPas!

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Op 50 m van het strand ligt deze ruime gescha-
kelde tussenwoning met achtertuin. Woonopp. 
140 m2. Zeezicht vanuit diverse vertrekken. 
Indeling: Begane grond: 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. 12x8 m) met achterom. Perceelopp. 209 m2.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

In het centrum ligt dit uitstekend onderhouden 3 
kamerappartement op de eerste verdieping van 
een kleinschalig complex. Inpandige garage-
plaats en berging in de onderbouw. Bwjr. 1993. 
Lift aanwezig. Ind. Entree; hal; gang; L-vormige 
woonkamer (ca. 45 m2) met openslaande deuren 
naar het balkon; moderne open keuken v.v. 
granieten blad en Siemens apparatuur; slaap-
kam. (ca. 3,95x3,75) met vaste kast en balkon; 
slaapkam. (ca. 3,25x2,35 m). Marmeren vloer 
door het gehele appartement. Woonopp. ca. 85 m2.

 Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Zandvoort - Hogeweg 76/4 Zandvoort - Kostverlorenstraat 51 Zandvoort - Marisstraat 54

Aan de rand van het “groene hart” van 
Zandvoort, ligt dit halfvrijstaande woonhuis 
met nieuw aangebouwde serre. Woonopp. 145 m2. 
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. Perceelopp. 274 m2.

Vraagprijs € 485.000,- k.k.

OPEN HUIS, zaterdag 13 januari 11.00 - 13.00 u.

TANDARTSENPRAKTIJK ATC WILHELMINA
Wilhelminastraat 61, 2011 VL Haarlem, Tel.: 023 – 553 10 10

 
Bent u op zoek naar een (nieuwe) tandarts?

 Van harte welkom!
Wij nemen nog patiënten aan! 

Meerdere tandartsen en mondhygiënisten
Zeer ruime openingstijden, óók avonden 

Bel ons of kom langs voor een inschrijfformulier.
Inschrijven kan ook via onze website:
www.atcwilhelmina.nl



19

Zandvoortse Courant • nummer 02 • 11 JANUARI  2007

Zo is de titel van een bijdrage, die we aantroffen in Tolle Lege, 
het schoolorgaan van het Triniteitslyceum te Haarlem, waarin 
Noud van den Eerenbeemt op soms geestige wijze zijn visie 
geeft op ons onvolprezen strand met wat hij daarop en daarin 
meemaakt. De laatste alinea o.m. zullen we hem maar verge-
ven omdat hij waarschijnlijk de Kongo slechts kent uit de boe-
ken! We gunnen hem de Kongo en ons het strand! Opname 
houdt niet in, dat we in alles het met deze student eens zijn.

Heden en verleden: een dagje naar zee

Waarschijnlijk bent u allen wel 
eens op een warme zomerdag 
per tram naar Zandvoort gereisd 
en ongetwijfeld bent u dus op 
de hoogte met de in dit voertuig 
heersende toestanden. Ik ben er 
dan ook van overtuigd, dat ik u 
met een gerust hart de beschrij-
ving van de deinende, schelden-
de en puffende massa behaarde 
en onbehaarde hoofden, welke 
wij bij het binnentreden ontwa-
ren, kan besparen. Ook behoef ik 
uw aandacht niet te vestigen op 
het hoofd met het zwarte petje 
er op, het hoofd, dat iedere maal 
vóórdat de tram begint te rijden, 
met uitpuilende ogen, waar de 
waanzin uitstraalt, en tot paars-
wordens toe, op ‘n fluitje blaast. 

Gij weet het allen, en uw hart 
is vervuld met medelijden: dit 
is de conducteur. Vóór l Juni 
was hij een net en braaf man, 
die door de week hard werkte, 
en ‘s Zondags met z’n vrouw 
en kinderen ging wandelen. 
Nu kent hij nog maar één 
hartstocht: op fluitjes blazen 
en „doorlopen” roepen, en is 
het nog nodig u er op attent 
te maken, dat er steevast bij de 
halte Bentveld ergens-in-de-
ingewanden-der-tram plotse-
ling ‘n onzichtbaar kind begint 
te krijsen? Neen, gij weet dit 
reeds. Gij kent de consterna-
tie die op de eerste tonen der 
eerste krijs volgt. Gij kent het 
wanhopige en hardnekkige 

In het Zandvoorts Nieuwsblad van 12 juli 1947 was een 
artikel opgenomen dat verschenen was in het school-
blad van het voormalige Triniteits Lyceum in Haarlem. 
Het ‘Trini’ was een 1200 leerlingen tellende katholieke 

jongensschool, bestuurd door paters Augustijnen.

Het artikel is een beleving van een leerling die een dagje 
met de tram naar Zandvoort gaat. Hoe zou dezelfde leer-

ling, indien nog in leven, reageren als hij nu naar Zandvoort 
zou komen op een zomerse dag? Onderstaand treft u 

het volledige artikel aan. Lees en geniet van het bloem-
rijke taalgebruik van een HBS leerling uit 1947!

gezoek en gij hebt u eveneens 
met de anderen verheugd, 
wanneer de  eerlijke vinder het 
lichtelijk gebutste en verfom-
faaide kind tenslotte met ‘n 
triomfantelijke glimlach onder 
een dikke heer vandaan trekt, 
om het aan de gelukkige moe-
der ter hand te stellen. Doch 
gij weet dit alles reeds.

Laten wij de tram dus in ver-
sneld tempo door de duinen 
snellen opdat we zoveel te 
eerder Zandvoorts dreven 
zullen betreden. Maar wacht, 
we zijn er, de tram golft leeg, 
wij volgen de
roepstem der kudde en trek-
ken met onze medereizigers 
op naar het strand. Ik zal uw 
aandacht niet vestigen op de 
vele architectonische schoon- 
en eigenaardigheden, die 
Zandvoort bezit, doch ik vind 
het hier wel de plaats om eni-
ge woorden te wijden aan het 
stoere ras der Zandvoorters, 
van oudsher onverschrokken 
pensionhouders en -houd-
sters. Onderweg ontmoetten 
wij niet alleen enige van deze 
koene lieden, doch ook zien 
wij de ruige sportieve gestal-
ten van enige haringventers, 
terwijl de blik die drie paar fie-
re ijscomanogen ons toewer-
pen, ons innerlijk onze klein-

heid doet beseffen en ons doet 
betreuren, dat onze wieg niet 
in Zandvoort stond. Doch daar 
is het strand! Het eerste wat 
ons opvalt, is het kleine aan-
tal baders. Doch waarschijn-
lijk treffen wij net ongelukkig 
en is de zee juist vandaag erg 
nat. (Dit is een dissonant in 

de overigens goede stijl! Red.) 
Maar het is toch een desillusie 
voor ons en wij overpeinzen de 
betrekkelijkheid van de bewe-
ring, dat de Zandvoortse zee 
op een warme zomerdag gelijk 
is aan een troep mensen met 
hier en daar een plasje water 
er tussen in, dat golft en zout 
smaakt.

Thans zien wij evenwel de re-
den van dit geringe animo, en 
wij haasten ons onze schoe-
nen uit te trekken en ons 
driemaal naar het Oosten te 
buigen, want de grond waarop 
wij thans staan, is heilig. Zij 
(Hij! Red.) is doortrokken van 
het hartebloed van duizenden 
oprechte Amsterdammers. 
Het dringt nu tot ons door, 
dat hier kort geleden nog een 
slag van gigantische afmetin-
gen geleverd moet zijn. Overal, 
zo ver het oog reikt, liggen 
menselijke gestalten in aller-
lei bizarre bochten en kron-
kels gewrongen, levenloos ter 
aarde. Slechts enkelen die het 
er beter  afgebracht hebben, 
zijn bezig hun wonden met 
welriekende oliën te verzor-
gen. Ontroerd kijken wij naar 
de jongen voor ons, die bezig 
is het ontzielde lichaam van 
zijn beste vriend, met behuil-
de ogen en een pot Nivea te 
balsemen. Voorwaar, dit is op-
offering en heldenmoed. Wij 
vinden het hier heus de plaats 
om dit even te constateren. 

Diep onder de indruk en bij 
tijden met van ontroering 
dichtgeknepen keel, trekken 
wij moeizaam verder, voor-

zichtig over de gevallenen 
heenstappend, om hen niet in 
hun eeuwige slaap te storen. 
Huiverend lopen wij om een 
door de zon gebleekt geraam-
te heen. Te midden van deze 
vlakte des doods ontmoetten 
wij een koopman in zure bom-
men, welke ons vraagt, of wij 
nu begrijpen, dat al die men-
sen voor hun plezier zo komen 
liggen. Dan begrijpen wij het, 
deze mensen baden zon. Wij 
staan midden tussen een ko-
lonie sudderende, vervellende 
en vervelende zonaanbidders, 
die zich, zoals in hun ritueel 
gebruikelijk is, telkens lui van 
de ene op de andere zijde wen-
telen, teneinde aanbranden te 
voorkomen. Af en toe lachen 
ze glazig tegen een fles zonne-
brandolie, maar dat is dan ook 
alles. Begrijpt ge, lezer, dat we, 
na dit alles gezien te hebben, 
plezier kregen in ons dagje aan 
zee? Kunt u zich indenken, dat 
wij terstond met veerkrach-
tige tred om deze menselijke 
carbonaden en runderlapjes 
heenliepen om de fortificaties 
te beschouwen, die kinderen 
hier, een eeuwenoude traditie 
getrouw, steeds bouwen? Kunt 
u ons in uw gedachten de in-
gegraven pa’s en scheldende 
ma’s zien passeren, om te 
gaan kijken waar al dat spek-
takel toch vandaan komt, om 
dan bij het strandorkest aan 
te landen? Kunt u dat? Dan 
kunt u meer dan wij. Wij heb-
ben de tram genomen en zijn 
naar huis gereden, onderweg 
peinzend over Zandvoort en de 
Kongo. Wij houden het, geloven 
we, toch maar bij de Kongo.

Het Zandvoortse strand tegenwoordig foto: Chris Schotanus
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Kipfilet in pittig tomatensaus
Hoofdgerecht voor 4 personen

4 kipfilets,
1 etl sambal badjak,
1 blikje tomatenpuree (70 gr.),
250 ml. kippenbouillon  

(eventueel van tablet),
2 etl gembersiroop,

Bereiding:
Wrijf de kipfilets in met zout en peper. Verhit de olie in een hapjespan en bak de filets 
rondom bruin. Leg de kip op een bord en fruit de ui en knoflook zachtjes glazig in het 
bakvet. Voeg de basterdsuiker, sambal en tomatenpuree toe en bak het uimengsel nog 
2 minuten. Voeg al roerend de kippenbouillon en gembersiroop toe en breng dit op 
matig vuur aan de kook. Leg de kipfilets in de saus en laat ze (zonder deksel op de pan) 
in nog 10-15 minuten zachtjes gaar sudderen. Keer de filets regelmatig.
Lekker met pandanrijst en roergebakken paksoi.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

KAKURO

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, be-

tekent dat u vertikaal op 4 moet 

uitkomen en horizontaal op 8. Let 

op: er zijn soms meerdere oplos-

singen mogelijk.

Er worden een aantal cijfers ge-

geven. Aan u om de rest in te vul-

len. Alle cijfers van 1 tot en met 9 

komen maar één keer voor in de  

rijen, één keer in de ko-

lomen en één keer in de  

negen vakjes van de 3x3 vierkantjes. 

De oplossing wordt volgende 

week gepubliceerd.

3 etl olie,
1 grote ui, gesnipperd,
2 teentjes knoflook, fijngesneden,
2 eetlepels donkere basterdsuiker,
zout, peper.

Ingrediënten

Gat!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

Van Galenstraat 118, Zandvoort

Vraagprijs:  € 159.000 k.k.

Zaterdag a.s. Open Huis Van Galenstraat 118
Zaterdag OPEN HUIS Van Galenstraat 118 van 
11:00 tot 13:00 uur! 
Zéér verzorgd 2-kamer appartement met 
fraai zeezicht! Gezellige woonkamer met glad 
gestuukte muren. De keuken is erg ruim en is 
v.v. inbouwapparatuur en 5 pits fornuis. Royale 
slaapkamer met veel lichtinval.
• Gehele appartement is v.v. parketvloer;
• Servicekosten € 191,= incl. voorschot  

stookkosten;
• Woonoppervlak ca. 60 m2.

Zéér goed onderhouden ééngezinswoning 
met uitbouw aan de achterzijde in een rustige 
kindvriendelijke woonwijk. Ruime woonkamer 
met schuifpui, open keuken, 3 slaapkamers en 
een ruime zolderruimte v.v. twee dakkapellen, 
een voor- en achtertuin met stenen berging én 
een achterom.
• Ideale gezinswoning;
• Nagenoeg geheel v.v. dubbel glas;
• Woonoppervlakte: ca. 115 m2.

Keurig onderhouden recreatiewoning met een 
voortuin! Geheel gerenoveerd in 2004, nieuwe 
keuken, douche, radiatoren en CV Ketel.  De 
woning biedt goede verhuurmogelijkheden!
• Kan zo betrokken worden;
• Servicekosten: € 900,= per jaar;
• Woonoppervlak: ca. 40 m2.

Fahrenheitstraat 31, Zandvoort

Vraagprijs:  € 298.000 k.k.

De Schelp 24,Zandvoort

Vraagprijs: € 127.500 k.k. 

Open 
Huis

Fresh!

Fresh!

	 	 	7	 25	 		 		 	 	 14	 11

	 8	 		 		 		 		 12	 32\15	 		 	

	 8	 		 		 22	 7\23	 		 		 		 	

		 	 29	 		 		 		 		 		 24	

		 	 14	 		 		 		 7\11	 		 		 	

		 	 4	 		 		 10\17	 		 		 		 	

		 	 17	 5\28	 		 		 		 		 		 6

	 17	 		 		 		 		 		 13	 		 	

	 9	 		 		 		 		 		 3	 		 	

	 		 8	 		 		 		 7	 9	 		 3

		 		 	 2	 		 3	 		 		 		 1

	 9	 		 		 2	 		 8	 4	 7	 	

		 	 9	 		 		 		 1	 2	 		 	

		 		 	 3	 		 7	 		 1	 		 	

		 		 	 4	 8	 		 		 		 3	 	

		 	 5	 9	 1	 		 6	 		 		 8

	 2	 		 		 		 5	 		 6	 		 	

	 7	 		 6	 9	 		 		 		 5	 	

	 		 9	 27	 		 		 		 		 10	 13

	 9	 4	 5	 		 		 11	 31\6	 1	 5

	 11	 5	 6	 24	 6\22	 2	 3	 9	 8

		 	 26	 4	 5	 1	 9	 7	 27	 	

		 	 16	 9	 2	 5	 7\17	 8	 9	 	

		 	 11	 3	 8	 16\11	 5	 4	 2	 	

		 	 10	 7\30	 6	 7	 2	 9	 6	 11

	 15	 2	 1	 3	 9	 		 16	 7	 9

	 14	 8	 6	 		 		 		 5	 3	 2

	 7	 4	 5	 6	 1	 3	 8	 2	 9

	 2	 8	 6	 9	 7	 4	 3	 1	 5

	 3	 1	 9	 8	 5	 2	 4	 6	 7

	 6	 3	 7	 1	 2	 9	 5	 4	 8

	 1	 5	 8	 3	 4	 6	 9	 7	 2

	 4	 9	 2	 7	 8	 5	 6	 3	 1

	 5	 2	 1	 4	 3	 8	 7	 9	 6

	 9	 7	 4	 5	 6	 1	 2	 8	 3

	 8	 6	 3	 2	 9	 7	 1	 5	 4

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?

Met spoed gezocht: Bezorgers voor de 
Vogelenbuurt en voor de Brederodestraat

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 
Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl
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door Ton Timmermans

Cliëntvertegenwoordigers zijn teleurgesteld over de resulta-
ten van hun adviezen aan gemeenten. Toch zien zij het als 
een leerzame ervaring. Zo blijkt uit een persbericht van Zorg-
belang Noord Holland.

doeling van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(Wmo) is om gemeenten ieder 
zijn eigen beleidsvrijheid te 
geven. Iedere lokale overheid 
dient aan haar burgers maat-
werk te bieden, en wel zo, dat 
hij of zij kan meedoen in de sa-
menleving. Afgelopen zomer 
hebben gemeenten in een ver-
ordening de regels opgesteld 
rond de huishoudelijke hulp 
en rond andere voorzieningen 
zoals woningaanpassingen, 
rolstoelen en vervoersmo-
gelijkheden. Lokale cliënten-
organisaties en adviesraden 
hebben over de individuele 
verordeningen geadviseerd. 
Volgens de organisaties die 
in Noord-Holland deze lokale 
groepen ondersteunen is 
een deel van de cliëntverte-

genwoordigers teleurgesteld 
over de resultaten van hun 
adviezen. Tegelijkertijd echter, 
ervaren zij het als een leerza-
me ervaring. De organisaties 
hopen in de toekomst door 
een goed samenspel met de 
gemeenten betere resultaten 
te boeken. Samen moeten zij 
immers invulling geven aan 
de nieuwe wet.

Aan de andere kant is er ook 
wél wat bereikt. In de meeste 
gemeenten hebben cliënten-
groepen elkaar weten te vin-
den om de stem van de cliënt 
te laten horen.
Van belang is dat de gemeen-
ten bereid zijn om cliëntenor-
ganisaties eerder bij plannen 
te betrekken, zodat zij mee 
kunnen denken over proble-
men en oplossingen. Alleen 
op die manier is het mogelijk 
om daadwerkelijk participatie 
en invloed van cliënten en bur-
gers te realiseren. Het volledi-
ge persbericht van Zorgbelang 
Noord Holland is op te vragen 
via redactie@zandvoortsecou-
rant.nl.

Organisaties volgen Wmo
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is nu écht 
van start gegaan. Om de ontwikkeling te kunnen volgen heb-
ben verscheidene belangenorganisaties een Wmo-Meldpunt 
ingesteld. Zo kan zowel de burger als de politiek leren van el-
kaars ervaringen.

Wat gaat er goed, waar gaat 
het fout? Wat zijn de ervarin-
gen met het aanvragen en ont-
vangen van hulp en voorzie-
ningen? Belangenorganisaties 
houden de werking van de wet 
goed in de gaten. Ze zullen de 
vinger aan de pols houden bij 
gemeenten, ministerie en po-
litiek. Immers, bij een soepele 
werking van de Wmo is ieder-
een gebaat, zowel de burger 
als de overheid. 

Raporteren
Wat betekent de Wmo in de 
praktijk voor de mensen die er 
gebruik van maken? Met het in 
werking treden van de nieuwe 
Wet maatschappelijke onder-

steuning roepen de belangenor-
ganisaties een landelijk digitaal 
meldpunt in het leven: www.
wmomeldpunt.nl. Positieve 
zowel als negatieve ervaringen 
zijn beide van groot belang om 
te rapporteren. De Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) 
garandeert dat gemeenten hun 
uiterste best doen mensen 
dezelfde voorziening te laten 
ontvangen als zij ook in 2006 
hebben gekregen. De VNG 
heeft toegezegd dat de burger 
op de gemeenten kan rekenen. 
Ook heeft staatssecretaris Ross-
van Dorp geld ter beschikking 
gesteld om gemeenten eventu-
eel noodmaatregelen te laten 
treffen. 

Nostalgie van het Verdwenen 
Woord

‘Kwipsch’ betekent ziekelijk. “In mijn jeugd was het een heel 
gewoon woord.” Omdat zulke woorden vandaag de dag bijna 
niet meer voorkomen krijgen ze een speciale plek: in het ver-
dwijnwoordenboek.

De Nederlandse taal is volop in 
beweging. Om een aantal woor-
den aan de vergetelheid te ont-
rukken heeft hoofdredacteur 
Ton den Boon van de Dikke van 
Dale en publicist Julius ten Berge 
het “Verdwijnwoordenboek” 
gemaakt. Met woorden als 
smoddermuilen (zich de lippen 
aflikken) en korzelkop (driftig 
mens).

Zandvoorts dialect
Oude Zandvoorters spraken in 
hun jeugd nog over bloedbeu-
ling (bloedworst) en vergaten 
petielje (vergiet). Mede door 

het streven van de overheid, 
dat er destijds op was ge-
richt dat iedereen Algemeen 
Beschaafd Nederlands kon 
spreken, is het Zandvoorts di-
alect praktisch uitgestorven. 

Heel gewoon
Het Verdwijnwoordenboek is 
bedoeld om het fijne gevoel 
van nostalgie op te wekken. 
Zoals bij het woord flessen-
keldertje, dat stond voor een 
‘klein koffertje met vakken om 
flesschen te bevatten’. Het is 
inmiddels vergane glorie. En 
wie weet nog wat een kopzak 

door Ton Timmermans

Het meedenken van burger-
lijke adviesraden over de grote 
lijnen van de nieuwe welzijns-
wet Wmo is goed verlopen. 
Echter, de gemeenten ble-
ken bij de verordening en de 
uitvoeringsregels hun eigen 
plan te trekken. Zeker voor 
een wet waar nadrukkelijk in 
genoemd wordt dat burgers 
betrokken moeten worden bij 
het Wmo-beleid is dit ernstig, 
zo zegt Zorgbelang in haar 
persbericht.

Uit een enquête onder 170 be-
langenbehartigers bleek dat 
zij de gemeenten gemiddeld 
een rapportcijfer 5,5 geven 
voor het participatieproces 
rond de verordening. De be-

Invoering Wmo in Nederland
‘een leerzame ervaring’

is? Woordenlijsten worden 
in het boek afgewisseld met 
columns over begrippen die 
vroeger heel gewoon waren, 
maar verloren zijn geraakt. 
“Zoals het woord hokken’’, 
vertelt Den Boon. “In de jaren 
zeventig vond men het onge-
huwd samenleven bij de bees-
ten af en noemde het daarom 
hokken of kooien.”

Voorgoed voorbij 
De pakken melk en yoghurt 
maakten het woord ’fles-
senschraper’ overbodig. Het 
woord wekt een nostalgisch, 
weemoedig gevoel op naar 
een tijd die voorgoed voorbij 
is. Als kind heeft menigeen 
nog met blokken op de trap-
pers gefietst, om bij de trap-
pers te kunnen. Tegenwoordig 
kun je fietsen verstellen. Het 
begrip ‘Blokken op de trappers’ 
is daarmee verdwenen.

Binnenkort landelijk onderzoek 
naar hangouderen

Het fenomeen duikt steeds vaker op, ook in Zandvoort. Is het be-
grip ‘hangouderen’ een opgeblazen hype die snel weer overgaat? 
Of is hier sprake van een groeiende groep met specifieke wen-
sen en behoeften, waar de overheid onvoldoende rekening mee 
houdt? Tijd voor een wetenschappelijke analyse.

Regelmatig duiken in de me-
dia berichten op dat groepjes 
ouderen met elkaar de tijd 
doden in openbare ruimten 
zoals winkelcentra of voor de 
ingang van McDonalds. Voor 
het verschijnsel is een nieuwe 
term bedacht: ‘hangouderen’. 
Dit met een knipoog naar 
de al langer ingeburgerde 
term hangjongeren. Maar 
wat is eigenlijk de omvang 
van het verschijnsel? Vormt 
het een probleem? En voor 
wie is het een kwestie: voor 
de middenstanders, voor het 
winkelend publiek of voor de 
ouderen zelf? Moeten lokale 
welzijnsorganisaties er iets 
mee? Hoe moet de politiek 
er mee omgaan? Dergelijke 
vragen schreeuwen om ant-
woorden. Enerzijds wringt de 
schoen in termen van open-
bare orde. Anderzijds worden 
er oplossingen gezocht in 
aanpassingen zoals het Fonds 
Ouderenhulp die aandraagt in 
de vorm van de al eerder in de 
Zandvoortse Courant bespro-
ken speciale hangplekken voor 
de senioren. 

Toekomstvisie
Tot op heden is er nog geen ge-
degen analyse van het fenomeen 
gemaakt. Welke maatregelen er 
uit het onderzoek ook zullen 
voortvloeien, het wordt tijd voor 
een gedegen ouderenbeleid. Een 
beleid met visie op de toekomst. 
Het moet helder worden welke 
soort ondersteuning ouderen 
werkelijk nodig hebben en wat 
van hen verwacht kan worden. 
Met behulp van het onderzoek 
moeten beleidsmakers een 
handreiking krijgen en oplos-
singen mogelijk maken.

Onderzoek
NIZW Sociaal beleid gaat bin-
nenkort rond de problematiek 
een gedegen onderzoek instel-
len. De organisatie hoopt op 
die wijze inzicht te krijgen in 
ondermeer de leefwereld van 
‘hangouderen’, hoe anderen 
daar tegenaan kijken en op 
welke manier er lokaal mee om 
te gaan. Het onderzoek start in 
mei 2007, zo verwachten de on-
derzoekers dr. Lia van Doorn en 
drs. Kees Pennix van NIZW. Zie: 
www.zilverenkracht.nl

Stem op uw Zandvoorter 
van het jaar 2006 Zie pagina 9



Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Vervolg gemeentepublicatie week 52

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

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde)
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Belli E. Ribelli 
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Alex
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Face to Face
Fam. Bos
Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Kapsalon van der Feer
NG New man Casual
Nova College
Oranjehof
Pedicure Weldaad
Pluspunt
Shanna’s Shoe Repair 
& Leatherwear
Take Five
Tandartsenpraktijk 
ATC Wilhelmina
Van Meeuwen bedden
Van Schaik, makelaar
Willemse  Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Het traditionele hockeyduel tussen de teams van ZHC en de gemeente is geëin-
digd in een doelpuntloos gelijkspel. 

Het venijn van de nieuwjaarsrace zat in de start. Voor de lei-
ders in het Winter Endurance Kampioenschap, de equipe Rob 
de Laat en Marcel Broersma, was het een race die net zo goed 
in een Russisch casino had plaats kunnen vinden. Immers 
het leidende duo, met op dat Marcel Broersma aan het stuur, 
voelde de hete adem van de Russische equipe Lev Fridman en 
Victor Shapovalov in de nek.

Dirk van Dijk en Theo van der 
Berg in een Saker.

Voor de Zandvoorter Peter 
Furth verliep de nieuwjaars-
race nar alle teveredenheid. 
Hij reed samen met Peter 
Fontijn in een oude BMW 
320 en werden in de Divisie 
IV vijfde. De winst ging naar 
het echtpaar Tom Coronel en 
Paulien Zwart. Omdat Coronel 
niet voor de punten mee deed, 
kon Zwart in het totale klasse-
ment goede zaken doen door 
de fout van de equipe de Laat 
en Broersma.

Voor Dillon Koster, Marc 
Koster en Bertus Sanders 
verliep de race ook naar be-

De angst dat het fout ging 
werd de waarheid. Met nog 
ongeveer 8 minuten te rijden, 
parkeerde Broersma ongewild 
de BMW in de vangrail bij het 
ingaan van de Kumho bocht. 
De schade in het kampioen-
schap bleef beperkt, maar dat 
kon van de BMW niet gezegd 
worden. Het gele voertuig 
van de leiders werd op een 
trieste manier teruggebracht 
bij de rechtmatige eigenaren. 
Uiteindelijk gingen de Russen 
in de Divisie II met de winst 
aan de haal en werden ze in de 
totaaluitslag tweede achter de 
winnaars Kees Bouhuys, Jurgen 
Albert en Arjan de Zwaan met 
een Porsche 996 GT3. Derde in 
de totale race werd het duo 

Nieuwjaarsrace eindigt in 
anti-climax

horen. Alleen Dillon Koster 
had moeite met de vierde plek 
in de Divisie II. Zijn teamge-
noot Bertus Sanders vond dat 
er gewoonweg niet meer in 
had gezeten. Het moest voor 
de Zandvoorter ook fruste-
rend zijn om de rookpluimen 
van zijn voorgangers te zien. 
Koster had de hoop dat de 
Clio van de equipe Ronald 
Morien en oud Zandvoorter 
Rob Karst de geest zou geven, 
maar dat gebeurde niet. Even 
was er de hoop om toch een 
podiumplek te kunnen bin-
nenhalen toen de equipe de 
Laat en Broersma met hun 
BMW van de baan afschoof, 
maar omdat de race daarna 
geneutraliseerd werd, ging 
die vlieger niet op en eindigde 
de race ‘onder geel’.

De volgende race is eveneens 
op Zandvoort. Het circuit van 
Assen ondergaat een verbou-
wing en is in het weekend 
van 11 februari niet beschik-
baar. Het betekent dat het 
Circuit Zandvoort andermaal 
voor de Winter Endurance 
Kampioenschap gastheer is.

Nieuwjaars hockeywedstrijd
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 SWALUESTRAAT 29-A ZANDVOORT

• Op de 2e en tevens hoogste verdieping gelegen,
modern 3-kamerappartement (thans 2 kamers)

• Kleinschalig nieuwbouwcomplex 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)

 STATIONSPLEIN 13/7 ZANDVOORT

• Op de 3e verdieping gelegen royaal, goed onderhouden 
3-kamerappartement met inpandige garage

• Ruim zonnig balkon op het westen met zeezicht
• Het complex ligt op nog geen 150 meter van het strand 

en beschikt over een lift
• Licht en zonnig appartement, geheel gestuukt
• Woonoppervlakte 110 m2

Vraagprijs: € 345.000,-

Vraagprijs € 269.000,- (incl. garageplaats)

 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: € 269.500,-

TJERK HIDDESSTRAAT 125 ZANDVOORT

• Op de 8e verdieping gelegen 2-kamerappartement
• Fantastisch uitzicht over duinen, dorp en Noordzee
• Het appartement is zeer netjes afgewerkt en beschikt over 

een ruim balkon op het zuid oosten.
• Het complex is v.v. van 2 liften, een afsluitbaar parkeerterrein 

en ligt op nog geen 150 meter van het strand
• Woonoppervlakte ca. 50 m2

Vraagprijs: € 149.000,-

 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,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 161 ZANDVOORT

• 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: € 154.950,-

 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,-

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_ZC0702.indd   1 09-01-2007   13:24:22
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De	Mannetjes

Kussende Zandvoorters

‘Ik zoen niemand meer, 
voor je het weet hang 

je in de HEMA!’

Tot ziens 
in 2007

Zandvoort Optiek

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

Nota Voertuigen op en in de  
omgeving van het strand 2007 is  
vastgesteld door het college

Actueel	 P7	VVV op internettoer
Cultuur	 P11	Muzikale zondag

Sport	 P22	Jeu de boule

Ockersen kwam op het idee 
om kussende Zandvoorters te 
vereeuwigen toen hij tijdens 
de receptie op Koninginnedag 
op het raadhuis burgemees-
ter Rob van der Heijden en 
zijn echtgenote elkaar een 
kus zag geven, die toevallig 
op zijn camera stond. Vanaf 
die tijd heeft hij, met tussen-
poses, een groot aantal kus-
sende Zandvoorters vastge-
legd. Veelal waren het koppels 
maar ook waren er toevallige 
situaties die hij gebruikt heeft. 
“Ik was een keer bij Blokker 
toen ik aan een dame vroeg 
of zij ook mee wilde werken. 
Spontaan trok ze een heer van 

Zandvoortse fotograaf en een 
misschien wel nog bekendere 
Zandvoortse radiopresentator 
‘zoenden’ elkaar met een hand 
tussen hun monden, een bloe-
menverkoper kust één van zijn 
rozen en een oma kust heel te-
der haar slapende kleinkind.

Dagelijks en gratis 
Ockersen is er weer eens in 

buiten de winkel naar binnen 
en kuste die. Later bleek dat 
zij de man in het geheel niet 
kende. Leuke fotografie komt 
uit dat soort confrontaties”, 
aldus de filmer.

Zoenen
Het waren niet alleen maar 
kussen tussen een man en 
een vrouw. Een bekende 

Na de succesvolle exposities ‘Be-
kende Zandvoorters’ en ‘Filmac-
teurs’ van Thys Ockersen, heeft 
de kunstenaar weer een nieuwe 
expositie geopend: ‘Thys Ockersen 
ontmoet Kussende Zandvoorters’. 
De expositie, die wordt gespon-
sord door HEMA-directeur Theo 
van der Laan, is tot eind februari te 
bezichtigen in de HEMA.

‘Kussende Zandvoorters’ in HEMA koffieclub

geslaagd om van een spon-
taan idee een succesvolle 
expositie te maken. Vanaf 
1 februari zullen de foto’s 
voor €10 te koop zijn. Alleen 
hoopt hij dan wel een aan-
tal aanvullingen te kunnen 
tonen. Dagelijks gratis te 
bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren van de HEMA aan 
het Kerkplein.

???????????

NIEUW?

Geldig t/m zondag 21 januari

•	 Allison	walnoot	 €	1.00
•	 10	witte	bollen		 € 1.50

Raadhuisplein	14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Wij	bakken	de	hele	dag	
Brood,croissants,	klein	
brood,	stokbrood,	maar	
ook	heerlijke	appelflap-
pen,	gevulde	koeken	en	
koffiebroodjes

Klassieke concertenreeks begint 2007 indrukwekkend
Afgelopen zondag was de eerste uitvoering van een nieuwe serie 
klassieke concerten. 
De doelstelling van de organiserende Stichting Classic Concerts 
is het promoten in Zandvoort van klassieke muziek. Door de con-
certen gratis en openbaar te houden, wil de Stichting klassieke 
muziek laagdrempeliger maken. Op pagina 11 leest u een recensie 
van het concert.

Neem eens een kijkje op 
onze vernieuwde website

www.zandvoortsecourant.nl

bijschrift?
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Familieberichten Burgerlijke	stand
6	januari	2007	-	12	januari	2007	

Geboren: 
Sebastiaan Xander, zoon van: Paap, Jan en: Gort, 
Mirjam Patricia.
Lucas, zoon van: Deconinck, Chris Albert Cyriel en: 
Karczmarek, Agnieszka Maria.
Samuel Jacobus João, zoon van: Termaat, Peter Arnold 
en: Ferreira Brites, Vera Lucia.

Ondertrouwd:
van der Mije, Adrianus Jozef Maria en: Verzijlbergen, 
Eugenie Maria Theresia Johanna.
Primowees, Peter en: Rosenboom, Patricia.

Overleden:
Zeiss, Pieter Jacobus, oud 82 jaar.
Sauveplanne geb. Hermann, Pauline, oud 95 jaar.
Schroeder geb. Roggeveen, Elisabeth Louisa, oud 90 jaar.

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

Een nieuw jaar, een nieuwe cursus. 
Wilt u uw Nederlands verbeteren? 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.

In liefdevolle herinnering

Arthur Furth
18-01-2001                  18-01-2007

Samen gelachen, Samen geleefd
Alweer 6 jaar uit het oog

Nu voor altijd een speciale plaats in ons hart!

Sonja
Wendy 
Jolanda & Peter
Ricardo & Angelo

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het onverwachts overlijden van onze oud collega

Leen Paap
Leen was 27 jaar in dienst bij EMM en 
een bekend gezicht binnen Zandvoort.

Wij wensen zijn vrouw, dochter, familie en vrienden, 
heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en medewerkers 
van Woningbouwvereniging EMM.

Groot was zijn liefde,
groot het verdriet.
Mooi de herinneringen,
die hij achterliet.

Plotseling is van ons heengegaan mijn steun en 
toeverlaat, mijn lieve vader, schoonvader en opa, 
onze bijzondere zwager en oom 

Leen Paap
- de Tuinman -

17 januari 1944                         15 januari 2007 

Marja Paap - van Wilpen 

Linda en Jouk 
Jaimy

Tine en Gerard 

Jaap
Sanne

Ronny en Willy 
Lotte, Liza 

Correspondentie-adres:

Linda Paap 
Constantijn Huygensstraat 20 
2041 NM  Zandvoort 

Wil je nog een laatste biertje met me drinken 
kom dan op woensdag 17 januari of donderdag 
18 januari van 16.00 tot 17.00 uur langs in mijn 
loods aan de Max Planckstraat 30 te Zandvoort. 

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 19 
januari om 13.30 uur op de Algemene begraaf-
plaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

Na de begrafenis is er in de loods gelegenheid om 
na te praten onder het genot van een drankje. 

Leen Paap
We zullen je missen!! 

   personeel IJzerhandel Zantvoort 

I.v.m. de begrafenis zijn wij op 
vrijdag 19 januari v.a. 13.00 uur gesloten. 

Leen,

Waarom nou jij, maat? 

Ronny
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

 wil niemand afhankelijk zijn. 
Zelfs ik niet. Daar kwam ik ach-
ter toen ik langdurig vervoer 
moest regelen van en naar een 
ziekenhuis. De enige mogelijk-
heid, zo vertelde mijn zieken-
verzekering, was een afspraak 
maken met een taxibusje. 
Met nog vier andere patiën-
ten word je, via Jantje, Pietje, 
Klaasje, thuis gebracht. Ik ken 
dat systeem want vaak regelde 
ik vervoer voor bewoners van 
Nieuw Unicum. Veel wachten 
en hopen dat je ergens op tijd 
komt. Doodzenuwachtig wordt 
je ervan. Gelukkig heb ik een 
auto met een privé chauffeur. 
Mijn eega heeft mij met veel 
liefde, weken achtereen, heen 
en weer gereden. Maar stel dat 
je dat niet hebt? Dan ben je 
mooi in de aap gelogeerd. 

Daarom kan ik me levendig 
voorstellen hoe, vooral ou-
dere, mensen zich voelen nu 
de polikliniek in Zandvoort, 
na een kortstondig bestaan, 
gesloten is. Men is weer aan-
gewezen op het openbaar ver-
voer met diverse overstapjes 
omdat er geen rechtstreekse 
verbinding is. Moet je weer ie-
mand vragen die je brengt of 
toch maar eindeloos wachten 
op een taxibusje die je langs 
Volendam naar huis rijdt. 
Ofschoon Zandvoort voorheen 
goede gezondheidsvoorzienin-
gen had, zijn we weer terug bij 
af! 

Het Gezondheidscentrum in 
het Beatrixplantsoen was ja-
renlang een begrip. Daar kon 
men ondermeer terecht voor 
specialisten, zuigelingenzorg 
en bloedprikken. Opeens 
verhuisde iedereen naar de 
polikliniek in het Huis in de 
Duinen. Spaarne Ziekenhuis 
had het alleenrecht en lever-
de zijn specialisme. Totdat de 
fatale brief in de bus van het 
Raadhuis viel en de zorgdeur 
wegens te weinig klandizie 
dicht ging. Het is gewoon niet 
te bevatten. Wie gaat er op 
de barricade staan om deze 
misstap recht te zetten? Haal 
het bord bij de ingang van 
de polikliniek maar weg met 
de tekst ‘Spaarne Ziekenhuis, 
specialisten in mensenwerk’. 
Want onze zorg is beslist niet 
hun zorg.

Nel Kerkman

 Volgens mij….
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Kerkdiensten
ZONDAG	21	JANUARI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. B. Bleijs
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

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

Code ‘IC’: in geval van nood
Het gebeurt regelmatig dat am-
bulancemedewerkers, politie of 
brandweer die hulp verlenen bij 
bijvoorbeeld een ongeluk, niets 
weten over de eventuele slacht-
offers, laat staan wie ze moeten 
bereiken om informatie door 
te geven of te verkrijgen. Het 
merendeel van de slachtoffers 
is in het bezit van een mobiele 
telefoon maar daarin staan 
vaak dermate veel telefoon-
nummers dat daar niets mee 
gedaan kan worden.

Voorgesteld wordt nu om 
(internationaal erkend!) een 

aantal nummers aan de tele-
foon toe te voegen. Deze zou-
den allen moeten beginnen 
met: ICE (staat voor: In Case of 
Emergency, oftewel: in geval 
van nood). Onder deze naam 
kan men het telefoonnummer 
van de als eerste te bellen per-
soon opslaan. Indien er meer-
dere personen gealarmeerd 
moeten worden zou dat in 
volgorde van belangrijkheid 
kunnen zijn: ICE1, ICE2, ICE 3 
enzovoort. Het is gemakkelijk 
te realiseren, kost niets en kan 
zeker een verschil maken als 
het snel moet gaan.

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
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Januari

Classic Concerts: Nieuwjaarsconcert door 
Heemsteeds Philharmonisch Orkest, Protestantse 
Kerk, aanvang 15.00 uur 
Cabaret: ‘Onschuldig’ van Kristel Zweers, Circus 
Theater Zandvoort, aanvang 20.15 uur
 

Februari

Jazz in Zandvoort: Gé Titulaer, geb. De Krocht, 
aanvang 14.30 uur
Classic Concerts: Pianorecital door, Josi Nunez 
Ares, Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur 
Cabaret: ‘Kun min woni an’ Samba Schutte, Circus 
Theater Zandvoort, aanvang 20.15 uur 
 

Maart

Jazz in Zandvoort: Xandra Willis, aanvang 14.30 uur
Cabaret in Circus Theater Zandvoort: Comedy 
Explosion, aanvang 20.15 uur 
Voorjaarsmarkt, Feestmarkt in centrum
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Excursies in Amsterdamse 
Waterleidingduinen

Voor komend weekend kondigt het IVN Zuid-Ken-
nemerland twee excursies aan, beiden in de Amster-
damse waterleidingsduinen. Twee wandelingen in 
hetzelfde gebied maar elk met een eigen karakter!

4-seizoenen  
‘winter’ wandeling
Zaterdag 20 januari 
organiseert het IVN 
Zu i d - Ke n n e m e r l a n d 
de eerste excursie van 
een nieuwe serie 4-sei-
zoenenwandel ingen 
door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen: 
de winterwandeling. 
Verder volgen natuur-
wandelingen op 22 
april, 16 juni en 15 sep-
tember. Ieder seizoen is 
de natuur en de wande-
ling verrassend anders! 

Vertrek om 10.00 uur 
vanaf ingang Panneland, 

Vogelenzang. De wan-
deling duurt circa drie 
uur. Aanmelden vooraf 
is niet nodig en deel-
name is gratis. 

Vogelexcursie 
‘Wintergasten’
Zondag 21 januari or-
g a n i s e e r t  h e t  I V N 
Zuid-Kennemerland de 
excursie ‘Wintergasten 

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

is een multifunctioneel jaarrond  
horecabedrijf op het strand in Zandvoort 

met drie zalen en een groot terras.
Wij voeren een Frans georiënteerde keuken en bieden 

ruimte voor vergaderingen, huwelijksparty’s e.d.

TER VERSTERKING VAN ONS BEDRIJF ZOEKEN WIJ 
PER DIRECT EEN FULL TIME

1E	MEDEWERKER	BEDIENING	
MET	AANTOONBARE	LEIDINGGEVENDE		
HORECA-		EN	LUXE	À	LA	CARTE	ERVARING

TEVENS ZOEKEN WIJ

PARTTIME	GASTVROUWEN	/-HEREN

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

in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen’. 
Tijdens deze vogelex-
cursie wordt gekeken 
naar wintergasten uit 
Scandinavië waaronder 
mogelijk wilde zwa-
nen, grote zaagbekken, 
wintertalingen en bril-
duikers. Deze vogels 
verblijven in de winter 
hier in Nederland om 
de kou in hun broed-
gebied te ontvluchten. 
Vertrek om 11.00 uur 
bij de ingang Oase aan 
de Vogelenzangseweg, 
Aerdenhout. De wande-
ling duurt circa twee uur. 
Toegangskaart verplicht, 
deelname is gratis. 

Internet: www.ivnzk.nl. 
Kijk ook eens op www.
natuurwegwijzer.nl voor 
nog meer natuurwande-
lingen!

Kijk ook eens op 
www.zandvoortsecourant.nl
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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)

Nog geen afscheid
Bij de aanstelling van me-
vrouw Hester Maij als waar-
nemend burgemeester 
werd de afscheidsdatum 
op 12 januari 2007 gepland. 
Hoewel de gezondheid van 
burgemeester Rob van der 
Heijden na zijn hartopera-
tie steeds beter gaat, is het 
nog niet duidelijk wanneer 
hij zijn werkzaamheden zou 
kunnen hervatten. Tijdens 
het ZFM radioprogramma 
Goedemorgen Zandvoort 
vertelde Maij dat zij voor-
lopig nog voor onbepaalde 
tijd als waarnemend burge-
meester aanblijft. Met pijn 
in haar hart zal ze straks af-
scheid van Zandvoort nemen 
om te verhuizen naar Delden. 
Maar ook Zandvoort zal haar 
humoristische kwinkslagen 
en toomloze inzet zeker gaan 
missen. 

Weinig stormschade
De storm van donderdag 
heeft weinig schade veroor-
zaakt in de regio. In Haarlem 
waaiden wat dakpannen 
van daken. In Zandvoort 
ging een dakgoot stuk in de 
Thorbeckestraat en bij de 
sporthal van Center Parcs 
waaide een groot stuk dak 
eraf.  Daarbij werd een ge-
parkeerde auto beschadigd 
door rondvliegende dak-
bedekking. De brandweer 
heeft daarop de politie op-
dracht gegeven om de hele 
Burg. van Alphenstraat af te 
sluiten omdat er nog meer 
dakbedekking kon weg-
waaien. Ook zijn er altijd nog 
waaghalzen die het leven 
van hulpverleners in gevaar 
brengen, want in IJmuiden 
bekeurde de politie acht 
mensen die het verbod om 
de pieren te betreden had-
den genegeerd.

Inspectie
Het college B&W liet er 
ook geen zand over stui-
ven. Afgelopen vrijdag heeft 
B&W met eigen ogen gezien 
hoe het Zandvoortse strand, 
na een flinke storm, er aan 
toe is. De inspectietocht 

ging langs afgeslagen dui-
nen, weggespoelde banketten, 
blootliggende persleidingen, 
rommel, rondslingerende te-
gels, stelconplaten en rijpla-
ten. De schoonmaakactie van 
het strand is intussen begon-
nen en zal de komende week 
verder onder handen worden 
genomen.

Smily 

Al enige tijd is men op zoek 
naar smily. U weet wel, het 
elektronische bord dat gaat 
lachen als u minder dan 50 
km per uur door de straat rijdt 
en waar bij té hard rijden de 
mondhoeken van naar bene-
den zakken. Boze tongen be-
weren dat het bord uitgeleend 
is aan gemeente Bloemendaal, 
maar bij navraag blijkt dat de 
kop van smily door de storm is 
gesneuveld en dat het bord ge-
repareerd wordt. Welke storm 
hem omver heeft gewaaid 
werd er niet bij verteld. Vast en 
zeker niet de laatste storm in 
2007 want onze ‘smily’ was al 
sinds eind 2006 onvindbaar.

Bomen verdwijnen

Monumentale bomen hebben 
het in Zandvoort moeilijk. In 
de Koningstraat moeten min-
stens 10 bomen het loodje 
leggen. Niet omdat ze ziek zijn 
maar, volgens de gemeente, 
wegens klachten van diverse 
bewoners uit deze straat. Zij 
vinden dat de bomen veel licht 
wegnemen, dat de wortels 
overlast veroorzaken in het 
trottoir en dat de afscheiding 
(blad en vogelpoep) die uit de 
bomen valt, hinder geeft. Ook 
zijn de bomen te groot voor de 
kleine ruimte of staan zelfs op 
de riolering, wat verstopping-

problemen veroorzaakt. Al 
deze argumenten van bewo-
ners en gemeente hebben 
ertoe geleid dat de bomen 
ondertussen zijn gekapt. Er is 
wel herplantplicht. Hopelijk 
worden de bomen op deze 
plek herplant om de hoog-
bouw te camoufleren die 
over enige tijd in het plan-
gebied van het Louis Davids 
Carré worden gebouwd.

Onoverzichtelijk 

Wat de één wel lukt, krijgt 
de ander niet voor elkaar. Al 
vele malen is er een verzoek 
naar de Gemeente gegaan 
om het groen langs de rij-
weg naar de Korver Sporthal 
te snoeien. Vooral de bocht 
langs de hockeyvelden is erg 
onoverzichtelijk door te hoge 
struiken gecombineerd met 
boompjes. Deze bossage’s 
zijn vooral voor fietsers zeer 
onveilig en geeft geen goed 
verkeersoverzicht. Advies; zo 
snel mogelijk snoeien voor 
het te laat is.

Jeugdige jutter gezocht
Bij het bestuur van het jut-
tersmuseum is er een verzoek 
van een freelance journaliste 
binnen gekomen. Zij is voor 
het geschiedenisblad Fibula 
op zoek naar een jonge (max. 
leeftijd 18 jaar) strandjutter 
die in zijn/haar vrije tijd 
deze hobby uitoefent. Voor 
de duidelijkheid: Fibula is 
een geschiedenisblad voor 
jongeren dat vooral veel ge-
bruikt en gelezen wordt op 
middelbare scholen en ver-
schijnt 5 keer per jaar. Voldoe 
je aan de beschrijving en wil 
je over het jutten vertellen 
dan kan je contact opnemen 
via info@juttersmuseum.nl

J

EMM investeert fors in 2007
Het jaar 2007 wordt voor woningbouwvereniging EMM een 
topjaar. Er is voor meer dan twintig miljoen euro aan nieuw-
bouwprojecten en renovaties gepland. Deels is al zichtbaar 
waar het geld in gestoken wordt.

Het nieuwe Pluspunt wordt in 
het voorjaar van 2007 opgele-
verd. In dat gebouw is ook het 
Wijksteunpunt Plus gevestigd. 
Het doel van Plus, is senioren 
en gehandicapten assistentie 
te verlenen om zelf de regie 
over hun leven te kunnen voe-
ren en zelfstandig te kunnen 
wonen. 

Wonen voor gehandicapten
Boven het nieuwe Pluspunt 
worden vijftien appartementen 
voor lichamelijk gehandicap-
ten gebouwd en elf woonunits 
voor psychisch gehandicapten. 
In de Poststraat realiseert EMM 
acht appartementen voor ver-
standelijk gehandicapten (Zorg 
aan Zee). Tenslotte wordt met 
Nieuw Unicum samengewerkt 
aan een woonvorm voor licha-
melijk gehandicapten in het 
centrum van Zandvoort. 

Ingrijpende renovaties
Bij de renovaties ligt de nadruk 
op appartementencomplexen 
in Nieuw Noord. Het uiterlijk 
van een drietal wooncom-
plexen wordt verfraaid, maar 
ook van binnen worden er be-
langrijke verbeteringen aange-
bracht. Het gaat om maatrege-
len tegen tocht, in een aantal 
gevallen nieuwe keukens of 
badkamers en soms ook een 
geheel nieuw verwarmings-
systeem. In de Flemingstraat 

worden daarbovenop appar-
tementen geschikt gemaakt 
voor ouderen die zorg nodig 
hebben. 

Onderhoud
Voor de uitvoering van het 
gewone reguliere onderhoud 
is in 2007 zo’n €2,5 miljoen 
uitgetrokken. Hieronder valt 
het planmatige onderhoud, 
maar ook het onderhoud bij 
opzegging. Dat bedrag maakt 
overigens geen deel uit van 
het investeringsbedrag van 
meer dan €20 miljoen. De €20 
miljoen is uitsluitend voor in-
vesteringen in nieuwbouw en 
renovatie.

Zachte investeringen
Er wordt niet alleen geïn-
vesteerd in nieuwbouw en 
renovaties, er wordt ook ge-
investeerd in leefbaarheid, 
participatie en woonruimte-
verdeling. Het succesvolle ex-
periment van het ‘Leven Lang 
Thuis Plan’ wordt nu omgezet 
in een vaste regeling. Het af-
gelopen jaar heeft EMM een 
groot onderzoek gedaan naar 
woonwensen van jonge star-
ters op de woningmarkt. Het 
komende jaar 2007 worden 
hierover met de gemeente 
Zandvoort verder afspraken 
gemaakt, zodat jongeren snel 
een betere positie op de wo-
ningmarkt krijgen.

Warme klanken in café Oomstee!
Ton Ariesen, eigenaar van café 
Oomstee, had vrijdagavond 
weer iets uit zijn hoge hoed 
getoverd om zijn gasten te ver-
maken. Hij trakteerde ze op een 
echte flamenco avond. Twee 
danseressen, een gitarist en een 

zanger zorgden ervoor dat een 
vol Oomstee zich aan de zuid-
Spaanse kust waande en, alsof 
Nederlandse toeristen in het 
warme zuiden waren, liet het 
Zandvoortse publiek ook enkele 
roffels met de schoenen horen. 

Spaanse dans in het café aan de Zeestraat!
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Zandvoort-

Pas: 

ook voor 

ondernemers 

alleen 

maar 

voordelen!

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
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Voorlopig laatste stuiptrekking 
herfst

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 12-13 10-11 9-10 7-8

Min 8 8 8 5

Neerslag 90% 65% 55% 45%

Wind zw 7-8 (9) zw 6-7 (8) w 5-6 (7) w 4-5 (6) 

Met gemiddeld 6 graden 
temperatuuroverschot 
tot en met vandaag wordt 
het natuurlijk onmogelijk 
deze maand nog koud de 
boeken in te krijgen uit-
eindelijk. Toch lijkt de kans 
vrij groot dat de maand in 
z’n totaliteit straks niet 6 
graden te zacht eindigt, 
want volgende week 
wordt het, geloof het of 
niet, eindelijk gevoelig 
kouder met een meer 
noordelijke wind. 

Of we pardoes de winter 
induiken is nog even de 
vraag, maar dat het eens 
een keer goed onder nul 
gaat komen lijkt vrijwel 
zeker. En de kans dat we 
de eerste paar sneeuw-
vlokken gaan zien neemt 
ook wat toe. Er is zelfs een 
optie dat het op den duur 
-tijdelijk- flink gaat vrie-
zen in de nacht en och-
tend en dat we ons er niet 
over moeten verbazen dat 
de eventuele sneeuw ook 
blijft liggen… dus wellicht 
dan toch vrij onverwacht 
de winter in huis?

Maar eerst is het nog weer 
herfst wat de klok slaat 
met gisteren -op woens-
dag- wederom al een aan-
tal regenachtige momen-
ten bij een graad of 10 en 
een stevige zuidwester. 
Echt zo’n dag om maar 
niet over naar huis te 
schrijven en voor de don-
derdag geldt dit zelfs ten 
voeten uit als de turbulen-
tie in de lucht alleen nog 
maar toeneemt.
Meer regen dan op het 
pleit en bovendien een 
harde tot stormachtige 
wind erbij met uitloop 
naar een echte storm, ze-
ker op de boulevard en op 
het strand 
verraderlijke windschui-
vers van ca. 100 tot 115 km/
uur kunnen erbij zitten. 

Vrijdag en zaterdag ver-
lopen nog buiig, zondag 
wordt het al iets beter 
maar ook frisser alvorens 
de neerwaartse gang van 
het kwik begin volgende 
week pas echt goed inzet.    

Weerman Marc Putto

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

Zandvoortse VVV op internettoer
Hij beschikt onmiskenbaar over een joviale hartelijkheid. Al sinds 
zijn aantreden in 1988 probeert Peer Sips zijn gastvrije houding 
uit te dragen. Naar eigen zeggen moet de VVV directeur “af en 
toe wel eens een pijntje wegslikken.” Binnenkort presenteert zijn 
VVV voor alle leden een online boeking website.

door Ton Timmermans

Geografisch gezien vormen de 
drie gemeenten een ‘hechte 
eenheid’ en versterken daar-
mee elkaars situatie. “De streek 
wordt nu maximaal onder-
steund”, aldus VVV directeur 
Peer Sips. Zandvoort kan nu uit-
gaan van een brede basis. Ook 
regio Bloemendaal heeft zich bij 
de gewestelijke VVV aangeslo-
ten. Trots toont Sips de gloed-
nieuwe ‘VVV Gids 2007’. Op de 
omslag een montagefoto van 
plekken uit de drie samenwer-
kende plaatsen. Haarlem met 
een nostalgische ophaalbrug, 
het strand van Zandvoort vol 
badgasten en een oud tuinhuis 
in een groen Bloemendaal. 

Toeristenbeurzen 
In de brochure promoot 
Zandvoorts burgemeester 

Van der Heijden zijn gemeen-
te met de uitspraak ‘meer dan 
strand alleen; sportief, actief 
of lekker luierend’. De onder-
nemers spannen zich in om 
samen met de VVV die uit-
spraak meer dan wáár te ma-
ken. “De gemeenschap en de 
politiek valt ons weleens on-
genuanceerd aan”, klaagt de 
VVV-man, “dat zijn verdrietige 
zaken.” Het werk van de toeris-
tenorganisatie wordt wel eens 
gebagatelliseerd. Graag zou 
Sips op toeristenbeurzen met 
de support van de gemeente 
een exclusieve Zandvoort pro-
motiestand hebben. “Zoiets 
verdient Zandvoort”, glimt de 
directeur. 

Online boeken
De aangesloten hotel- en pen-
sionparticipanten kunnen niet 
alleen rekenen op gezamenlijke 

Zandvoort promotie in de VVV-
Gids, ook in buitenlandbro-
chures als Vakantiemagazine 
en via internet. Dankzij finan-
ciële steun van de provincie is 
het binnenkort mogelijk via de 
VVV-site rechtstreeks kamers 
te boeken. Het systeem zal het 
mogelijk maken dat de parti-
cipanten zelf tussentijdse wij-
zigingen kunnen aanbrengen. 
Aansluiten bij “de roep van 
deze tijd” noemt een trotse 
Sips dat. “Daarmee voldoen 
wij aan onze statutaire op-
dracht dit gebied aan de man 
te brengen.”

Hartenwens
“Wij allen moeten voldoen 
aan de vraag naar kwaliteit, 
waarbij gastvriendelijkheid 
belangrijk is”, meent de VVV-
directeur, “dat zou de welvaart 
van de badplaats zeker verho-
gen.” Zijn hartenwens? Een 
ontvangstcentrum in het hart 
van het dorp. “Een plek waar de 
gast zich op zijn gemak voelt, 
eerder terugkomt, langer blijft 
en méér geld uitgeeft.”

Feit is dat de eerste januarihelft nog nooit zo zacht ver-
liep in het Zandvoortse en ook in de rest van het land. 
Met een gemiddelde temperatuur van maar liefst 9 
graden rond was het zelfs warmer dan in een doorsnee 
aprilmaand. 

FIA WK Toerwagens op Circuit Park Zandvoort
Van 4 tot en met 6 mei aanstaande is het FIA WK Toerwagens 
(WTCC) te gast op Circuit Park Zandvoort voor de eerste Europese 
race van het seizoen. Daarmee wordt er voor het eerst sinds 1985, 
toen de laatste Formule 1-Grand Prix op ‘ons’ circuit in de duinen 
plaatsvond, een evenement voor een officieel wereldkampioen-
schap van de mondiale autosportfederatie verreden.

Circuit Park Zandvoort is op 6 
mei het toneel van de tweede 
ronde en de eerste Europese lo-
catie op de kalender in een to-
taal van elf. Per weekend zijn er 
twee wedstrijden over een af-
stand van circa vijftig kilometer. 
De uitslag van de eerste race is 
bepalend voor de startopstel-
ling van de tweede, met een 
omgekeerde startvolgorde voor 
de eerste acht rijders. De win-
naar van de eerste race start in 
de tweede race dus vanaf de 
achtste plaats, wat voor heel 
wat spektakel zorgt.

4 Internationale 
topevenementen
Hans Ernst, directeur van 
Circuit Park Zandvoort, is 
verheugd over de komst van 
het WTCC als internationaal 
toonaangevende serie: “We 
zijn erg blij dat we dit spec-
taculaire wereldkampioen-
schap voor de komende drie 

jaar op ons circuit mogen 
ontvangen”, aldus Ernst. Het 
WTCC-weekend zal het eerste 
weekend zijn van een viertal 

internationale topevenemen-
ten op Circuit Park Zandvoort. 
Zo vindt in juni de Masters of 
Formula 3 plaats. Eind juli zal 
het DTM-circus weer neerstrij-
ken op het Zandvoortse dui-
nencircuit en eind september 
wordt voor de tweede maal 
de A1 Grand Prix of Nations 
(A1GP) verreden. Circuit Park 
Zandvoort timmert behoorlijk 
aan de weg! 



Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Voor 2007 hebben al ruim 1100 huishoudens een ZandvoortPas en dat aantal groeit nog wekelijks 
•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortpas.nl
•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse Courant, maar ook buiten 
 Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)
•  In de zomermaanden wordt de Zandvoortse Courant (natuurlijk met al uw ZandvoortPas aanbiedingen) 
 ook verspreid op de campings (4) en de strandhuisjes (750)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar, waarop u zelf uw 
 ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kan maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 
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Rondom de bekendmaking van de Zandvoorter van het Jaar 
2006 zal een gevarieerd Zandvoorts programma worden aan-
geboden aan de genodigden. Het middagprogramma ziet er 
als volgt uit:

Programma Zandvoorter van 
het Jaar 2006

15.00 Muzikale omlijsting door Mainstream Jazzcombo 

16.00 Welkomstwoord door Peter Kok namens de 
Zandvoortse Courant

 Aansluitend een optreden van Pommetje Horlepiep

16.30 Opnoemen van de namen + motivatie van alle 
genomineerden, door juryvoorzitter Ben Zonneveld

17.00 Bekendmaking van de Zandvoorter van het Jaar 
2006, door waarnemend burgemeester Hester Maij. 
Aansluitend zal Victor Bol, winnaar van 2005, de 
‘wisseltrofee’ doorgeven.

17.30 Optreden van de Beach Pop Singers

18.00 Afsluiting en dankwoord door Peter Kok

18.30 Buffet in restaurant Tethys, waar de Beach Pop 
Singers een tweede optreden zullen verzorgen

Zandvoorter van het Jaar 2006
Indien u overdag verhinderd bent kunt u zich ook 
alleen voor het ‘Zandvoorts buffet’ aanmelden! 

 

 Aanmelding middagprogramma/uitreiking 
 Zandvoorter van het jaar 2006:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Met:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (aantal personen)

 Aanmelding ‘Zandvoorts buffet’ met             personen

Bezit u een Zandvoortpas?  Ja, nummer

       Nee

Deze bon kunt u sturen naar: Hogeweg 32 - 2042 GH Zandvoort
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Vestiging Haarlem van Selekt Mail zoekt bezorgers voor een

postwijk in Zandvoort (postcode 2041 en 2042)

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?

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.kilootjeteveel.nl
In 2007 weer lijnen?

Doe het gezond, lekker 
 en makkelijk!

10% gewichtverlies is al een 
enorme gezondheidswinst

www.kilootjeteveel.nl
Adèle: 023-5737267

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 huur: 
opslag- of werkplaats in 

centrum. Tel. 5712672
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Meubelstoffeerder  
zoekt opdrachten. Bel 

06-27472920 voor vrijblij-
vende offerte of advies

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lief baasje gezocht  

voor een kortharig teckel-
teefje. Bruin getijgerd, 4,5 

jaar, gestereliseerd. Inl.: 
W.I. Woters, tel. 5714695

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Te huur in Zandvoort:   

Appartement, bovenverdie-
ping. Per 1 februari, geschikt 
voor 1 of 2 pers. Woonkamer, 
keuken, slaapkamer, eigen 
d+t en opgang. Voldoende 

parkeergelegenheid in 
een rustige buurt. €665 
incl. g/w/l. Geen honden. 

Tel. 06-4000 9598
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Let Op: a.s. vr/za/zo 12/17 
uur verkoop van faillise-

mentspartij nw. merkjeans 
ds/hr/kind. Alle maten, ook 
xxxl. €15 p.st./3 voor €25.
Nw. Fietsen MTB, 12 versn. 
€99. Omafiets: de laatste 
20: €149. Op=weg=pech.

Duinstraat 14  
(t.o. brandweer)

Oranjestraat 18, Zandvoort , tel: 06 22 44 36 39

Massage
bij Rosa

Sport/Shiatsu massage
Ontspannings massage

Hot Stone massage

Massage`s vanaf � 20,- en alleen op afspraak

Te huur: 
opslag- of werkplaats in 

centrum. Tel. 5712672

Logies met ontbijt
Nic. Beetslaan 10, 

tel. 5714293
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door Nel Kerkman

Een goede start
In 1956 is er een nieuwe 
school gebouwd voor 
het voortgezet onderwijs 
MAVO op het open terrein 
van de Zandvoortelaan. 
Al spoedig blijkt dat de school 
te klein is voor het groeiende 
leerlingenaanbod en in 1967 
wordt er een nieuwe aanbouw 
gerealiseerd. Bij de opening 
schenkt architect Stevens de 
gemeente het mooie bronzen 
beeldje van de toen nog onbe-
kende, in Zandvoort wonende 
kunstenaar Kees Verkade. Het 
beeld wordt in bijzijn van B&W, 
onderwijzend personeel en 
leerlingen, onthuld door bur-
gemeester Nawijn. In zijn toe-
spraak brengt de burgemeester 
hulde aan de maker van het 

Kees Verkade
In 1941 wordt Kees 
Verkade als zoon van 
een fabrikant geboren 
in Haarlem. Verkade 
is op zijn zestiende 
voortijdig van school 
gestuurd en wil eigen-
lijk reclametekenaar 
worden. Op advies 
van de graficus Aart 
van Dobbenburgh 
is Verkade naar de 
Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten 
in den Haag gegaan. In 
zijn studietijd maakt 
hij reclametekeningen 
voor de Zandvoortse 
Courant (1958) en an-
dere tijdschriften. Door 
toeval komt hij terecht 
op de afdeling beeld-

houwen.Toch wint het mo-
delleren van het menselijke 
figuur het van de tekenkunst. 
Tijdens zijn jaren op de aca-
demie krijgt hij al opdrachten 
voor het ontwerpen van reliëfs, 
plaquettes en prijzen. In 1967 
geeft gemeente Haarlem hem 
één van zijn eerste monumen-
tale opdrachten. Het beeld 
‘winkelen’ wordt geplaatst op 
de hoek Grote Houtstraat. Het 
verdere verloop van de carrière 
van Verkade wordt binnenkort 
bij zijn andere Zandvoortse 
beelden vertelt.

C U L T U U R
Beeldig Zandvoort

beeld dat kracht, schoonheid 
en spanning symboliseert. 
Daarna draagt hij de zorg van 
de sculptuur over aan de leiding 
van de school. Het hoofd van de 
school, de heer Sinke, bedankt 
alle aanwezigen en besluit met 
de volgende woorden aan het 
adres van de leerlingen: “Maak 
van uw leven wat dit beeld 
symboliseert; een goede start.” 
Ook voor kunstenaar Verkade is 
het een symbolische start van 
zijn kunstcarrière. Want daarna 
zijn er nog vele kunstwerken 
van Verkade door de gemeente 
Zandvoort aangekocht.

Beeldhouwwerk: 
 Startende schaatsenrijder, 1967
Materiaal: 
 Brons 
Afmeting hoogte: 
 1.50 m (incl. sokkel)
Plaats: 
 Wim Gertenbach college
Eigendom: 
 Stichting Zorgcontact
Beeldhouwster: 
 Kees Verkade

Luisterrijk, aangrijpend, formidabel. Onder leiding van dirigent 
Iman Soeteman verzorgde het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest een adembenemend fraai concert. Afgelopen zondag 
vond in de Protestantse kerk de eerste uitvoering plaats van 
de Klassieke Concertenreeks voor 2007.

“Felix Mendelssohn Bartholdy had 
op zijn twaalfde al verschillende 
composities op zijn naam staan.” 
Het doet prettig aan dat eerst een 
sfeerbeeld wordt geschetst van de 
tijd waarin de compositie is ont-
staan. Door als het ware ‘achter 
de muzieknoten’ te kijken krijgt de 
uitvoering een dimensie extra.

Ingehouden adem 
Na de koffiepauze wordt het or-
kest aangevuld met de 19-jarige 
solist Jeroen van de Wel. Wat een 
gave heeft die jongen! Ademloos 
stil is de hele kerk bij het horen 
van zulke verfijnde vioolklanken. 
Ontegenzeglijk heeft Van de 

Wel een geheel eigen muzikaal 
idioom. Daarbij opgeteld buiten-
gewoon verfijnde en uitgebalan-
ceerde vioolklanken zorgen voor 
een fascinerende klankkleur. 
Daarop volgde composities van 
de Noorse componist Johan 
Severin Svendsen (1840–1911). 
Ook nu weet solist Jeroen van de 
Wel het maximale uit zijn viool te 
halen. Van dunne nevelige viool-
klanken tot scherpe aanzetten. 
Steeds magnifiek aangevuld door 
het orkest onder de inspirerende 
leiding van dirigent Soeteman. 
Doordat de ruimte in de kerk krap 
bemeten is voor het zestig leden 
tellende ensemble, wordt als het 
ware met ‘ingehouden adem’ 
gespeeld. Het dolenthousiaste 
publiek dankt tenslotte met een 
staand ovationeel applaus.
 

Het volgende middagconcert is 
gepland op zondag 11 februari 
2007.

Recensie door Ton Timmermans

Of er iets ‘in de lucht hangt’. Het 
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest opent met Symfonie num-
mer 5, een compositie geïnspireerd 
door de 16de eeuwse reformatie. 
Ingetogen en uiterst beheerst met 
soms lichtvoetige maar stevige, 
ronde klanken. Een kwalificatie 
voor het hele concert.

Extra dimensie 
“Al op negenjarige leeftijd trad hij 
op in een openbaar kamerconcert”, 
vertelt dirigent Iman Soeteman 
over de achtergronden van de 
componist uit de 19de eeuw. 

Indrukwekkend begin concertenreeks

De zaal van gebouw De Krocht was afgelopen zondag helaas 
maar matig bezet. Of het door de mooie, zonnige dag kwam 
of door het optreden van nog een ander (klassiek) concert in 
de Hervormde kerk dat toevallig op dezelfde dag werd uitge-
voerd; niemand zal het weten.

het Metropole Orkest, het 
Koninklijk Concertgebouw 
Orkest en het orkest van Cor 
Bakker. Ze speelde o.a. met 
musici als Al Jarreau, John 
Engels, Toots Thielemans, 
Denise Jannah en Tony Scherr. 
Met het bekende orkest ‘Het 
Willem Breuker Kollektief ’ 
toert ze al jaren over de hele 
wereld. Ze speelden in Japan, 
Amerika, China en Indonesië 
en hebben een aantal cd’s uit-
gebracht. De CD Crazy Clock 
zit ‘in de print’ maar werd in 
de zaal van De Krocht reeds 
verkocht, een buitenkansje 
voor de liefhebber. 

Bekendheid
Ook speelde ze diverse film-
tunes zoals van ‘Puk van de 
Petteflet’ en ‘Eric en het klein 
insectenboek’. Op TV is ze te 
horen op Tien, RTL 4 leaders 
en Vreemde Kostgangers. Met 
zo een bekende persoonlijk-
heid in huis was ook daarom 
de matige opkomst van deze 
middag wel heel bedroevend.

Na de pauze boeide vooral 
het Zuid-Afrikaanse num-
mer Whoza Mtwana waarbij 
drummer Kooger met slechts 
zijn twee handen het bege-
leidende ritme speelde. Heel 
knap! Met de muziek van 
Turks Fruit kwam er een eind 
aan deze muzikale middag. 
Zondag 4 februari is er een 
optreden van Gé Titulaer.

door Lienke Brugman

Maar één ding was wél zeker: 
Hermine Deurlo oogstte met 
haar spel op de mondharmo-
nica een geweldig succes. Met 
de uitmuntende begeleiding 
van pianist Johan Clement, 
bassist Eric Timmermans en, in 
plaats van Frits Landesbergen, 
drummer Eric Kooger werd het 
een zondag met een gouden 
randje.

Genieten
Na de gebruikelijke intro van 
het muzikale trio was het de 
beurt aan Hermine om haar 
kunnen te tonen. Direct al 
tijdens haar eerste optreden 
met het nummer Samba Triste 
kwam de kwaliteit van drum-
mer Eric Kooger naar voren. 
Zich aanpassend aan het spel 
en ritme van de mondharmo-
nica van Van Deurlo, was de 
muzikale introductie goed 
voor een uitermate gezellige 
en swingende middag. Wat 
een talent zit er verscholen 
achter het frêle figuurtje van 
deze vrouw! Onvoorstelbaar 
knap speelde ze achter elkaar 
heel diverse nummers. Een ge-
not om naar te luisteren. 

Internationaal
Dat Hermine van Deurlo 
niet zo maar een begaafd 
muzikant is, blijkt wel uit 
haar optredens met diverse 
grote orkesten waaronder 

Ovationeel applaus voor 
Hermine Deurlo

Matige opkomst ondanks international allures Hermine van Deurlo



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Spectaculaire nieuwe
artikelen binnen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

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.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Galerij van Lampenkappen 
en lampenvoeten: 5% Korting!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Resplandy Sauvignon Blanc
of Merlot per fles € 4,95
6 halen - 5 betalen!

In	de	maand	Januari:
Mager	rundergehakt
1	kilo	€	4,95

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!

Voor ZandvoortPashouders
10% Korting op een

 complete bril (montuur + glas)
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Op vertoon van zandvoortpas

3 new releases 
voor 10,--
Geldig van heden tot 31 jan 2007
Niet geldig in com binatiemet saldokaart
wij zijn elke dag open van 13.00-21.00

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort
023-5712070
www.videoland.nl

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	
OPENINGSTIJDEN	T/M	1	MAART	2007
WOENSDAG	EN	ZATERDAG	11.00	UUR	TOT	17.30	UUR
WWW.COMFORTZONWERINGHAARLEM.NL

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
 

www.zandvoortpas.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
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:
Autobedrijf Zandvoort - Kamerlingh Onnessstraat
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 - Grote Krocht

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

Pizza Döner Plaza
Bij aankoop van 2 grote

Dönerbroodjes (à € 3,50)
1 Turkse pizza kado!

Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort
Geopend: 

Woensdag t/m zondag van
14.00- tot 01.00 uur Tel: 023-5718582

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

Alle laarzen en schoenen 
          halve prijs!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

nieuw

Voor de ZandvoortPashouders
Na diner gratis 

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

ZandvoortPas: Radio Stiphout gaat weer actief meedoen!
Radio Stiphout gaat weer iedere maand actief meedoen met aanbiedingen 
voor bezitters van de ZandvoortPas. Volgens Jürgen Stiphout was dat er een 
beetje bij ingeschoten met de verhuizing, maar per direct gaat zijn bedrijf ie-
dere maand weer een ander aanbieding doen.

“We juichen ieder initiatief toe dat de 
Zandvoortse ondernemers wil steunen. 
Zo ook de ZandvoortPas. Waarom naar 
Haarlem of Amsterdam als hetzelfde 
in Zandvoort gekocht kan worden?”, 
vraagt hij zich terecht af.

Stiphout licht een tip van de sluier: 
“Je moet niet denken aan grote, dure 

apparatuur maar kortingen op klein 
huishoudelijke zaken zoals stofzuigers, 
koffieapparaten, MP3 spelers, digitale 
foto- en filmapparatuur en allerlei soor-
ten accessoires. Ik kan nu nog niet zeg-
gen welke aanbieding we doen in welke 
maand maar ik raad de lezers aan om 
de middenpagina van de Zandvoortse 
Courant goed in de gaten te houden 

want daar zal iedere maand een andere 
aanbieding op staan!”

Op dit moment heeft Stiphout een 
aanbieding die er mag wezen. Hij 
geeft sowieso al een korting van 10% 
op alle digitale camcorders, bent u ech-
ter ZandvoortPas houder dan krijgt u 
nog eens 5% extra korting. In totaal 
dus 15%!

Radio Stiphout is gevestigd aan de 
Grote Krocht 34-36, telefoon: 5732649. 
www.radiostiphout.nl

In oktober 2006 is radio Stiphout verhuisd naar een prachtige nieuwe winkel in het centrum
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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

Vrijdag 26 januari
Gastkoken met Jaap Belle

(reserveren gewenst)

Zaterdag 3 februari Live Muziek
Jazz Zoo

Aanvang 17.00 uur

Dagelijks wisselend 
3 gangen menu vis/
vlees à € 18,50
Hele week tussen 
17.00- en 18.00 uur:
Halve prijs!

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

Gasthuisplein 9a, 2042 JM Zandvoort
Tel.: 023-5719205

Zaterdag 20 januari

Live Muziek!

 VanKessel
 

Aanvang 21.00 uur
Entree: vrij

Vrijdag 26 januari

Klaverjassen
Aanvang 19.30 uur

Aanmelden aan de bar.

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)

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 

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats 
een 
Zandkorrel

(zie pagina 8)

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

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
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Mesologie
voorbij de grenzen van 

de gewone geneeskunde
“Er is meer op aarde dan de reguliere geneeswijze. Eigenlijk 
moet men Mesologie zien als een verbinding tussen de re-
guliere en alternatieve geneeswijze”, antwoordt mesologe 
Lyanne Jongert-Paap op de vraag wat Mesologie betekent. 

Dit relatief nieuwe begrip 
stamt vanuit de beginjaren 
negentig en klinkt voor de 
meeste mensen (nog) onbe-
kend in de oren. Toch is het 
een geweldige geneeswijze 
speciaal gericht op mensen 
met chronische klachten.

Bevlogen
In haar praktijkruimte vertelt 
Lyanne enthousiast hoe ze 
in contact is gekomen met 
Mesologie. “Ik werk al vanaf 
1975 als verpleegkundige in een 
ziekenhuis. Via een medisch 
vakblad kwam ik aanraking 
met het concept Mesologie. 
Deze nieuwe geneeswijze trok 
me erg aan omdat het uitgaat 
van de reguliere geneeskunde 
met aanvulling vanuit de al-
ternatieve geneeswijze zoals 
acupunctuur, homeopathie, 
Aryurveda en de traditionele 
Chines Geneeskunde. “Om 
mesoloog te worden heb je be-
halve een post-HBO opleiding 
ook een medische achtergrond 
nodig. Daaraan voldeed ik en 
na een vijfjarige academische 
studie beoefen ik dit beroep 
uit in mijn eigen praktijk”, zegt 
Lyanne met zekere trots. 

Warme aandacht
Sinds een jaar heeft Lyanne 
een praktijk in het winkel-
centrum Zandvoort Noord. In 
de sfeervolle en rustgevende 
praktijkruimte staat een on-
derzoektafel met ernaast 
een tafeltje met een Electro 
Fysiologische Diagonistiek 
(EFD) apparaat waarmee de 
acupunctuurpunten worden 
gemeten die corresponderen 

met de organen en hun func-
tie. Daarna worden meer dan 
100 punten in kaart gebracht. 

Ook kinderen
“Na een telefonische afspraak 
wordt er eerst een vragenlijst 
doorgenomen over de gezond-
heid en wat de aard van de 
klachten zijn”, legt Lyanne uit. 
“Het consult bestaat uit een 
pols- en tongdiagnose, daarna 
volgt een lichamelijk onderzoek 
en vervolgens worden alle EFD 
punten gemeten. Na het on-
derzoek kan de behandeling 
bestaan uit: homeopathie en/
of mineralen, geneeskruiden en 
voedingsadviezen. Tevens wordt 
er, indien nodig, doorverwezen 
naar een arts of osteopaat.” 
Ook kinderen en zelfs baby’s 
met chronische klachten kun-
nen terecht in haar praktijk. 
Onlangs heeft Lyanne een meis-
je behandeld met ontzettende 
haaruitval. Later bleek uit haar 
onderzoek dat het een nikkel-
vergiftiging was die veroorzaakt 
werd door haar beugel. “Het 
geeft een waanzinnig gevoel als 
je na de behandeling achter de 
oorzaak van de klachten komt 
en je kunt helpen!” 

Consult
Ondertussen vergoeden ver-
schillende ziektekostenverzeke-
ringen de consulten. Een consult 
kost €75,00 en duurt anderhalf 
uur. Voor het maken van een 
afspraak is geen verwijzing van 
een huisarts nodig. De praktijk 
van Lyanne Jongert-Paap is te 
vinden in de Pasteurstraat 14A 
te Zandvoort. Telefonische af-
spraken via 06-10930709.

Wat is mesologie?
Mesologie is een combinatie 
van verschillende alternatieve 
geneeswijzen met de regu-
liere geneeskunde. De naam 
Mesologie is afgeleid van het 
mesoderm, maar het woord 
meso betekent ook midden. 
De Mesologie ziet zichzelf als 
‘middelaar’ tussen reguliere
en alternatieve geneeskunst.

The Beach Pop Singers: 
jong popkoor met een sound

Voor een goed gevuld vier sterren NH Hoteles in Zandvoort 
gaf The Beach Pop Singers afgelopen kerst een optreden. On-
der de muzikale begeleiding van Arno Westerburger konden 
de gasten van het hotel zich met kerstavond te goed doen aan 
zowel de klassieke nummers als de leuke kerstsongs.

The Beach Pop Singers is een 
popkoor dat dit jaar zijn derde 
bestaansjaar ingaat. In de zo-
mer van 2003 bestond het plan 
bij enkele enthousiastelingen 
om een popkoor op te richten. 
Zandvoort had immers al ver-
schillende koren, dus waarom 
geen koor dat zich richt op 
popnummers? Binnen een 
mum van tijd stond er een koor 
van ruim twintig man elke vrij-
dagavond te repeteren.

Experimenteren
Op dit moment bestaat het 
koor uit een kleine 25 leden, 
bestaande uit zowel dames als 
heren. Net als elk koor heeft dit 
koor te maken met een min-
derheid bij de mannen. “We 
proberen altijd mannen over 
te halen om een keer mee te 

zingen, maar meestal haken 
ze af”, aldus dirigent en pianist 
Westenburger. Aan vrouwen 
geen gebrek. De sopranen, al-
ten en zelfs tenoren zijn goed 
vertegenwoordigd. “Toch wil-
len we in de toekomst meer 
leden gaan werven. Hoe groter 
het koor, hoe meer mogelijk-
heden we hebben om te ex-
perimenteren met nummers. 
Dus iedereen die van zingen 
houdt raad ik aan om gewoon 
eens langs te komen”, zegt 
Westenburger enthousiast. 

Pianist?
The Beach Pop Singers repe-
teren elke vrijdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in het 
Jeugdhuis, achter de kerk aan 
het Kerkplein. Drummer Rob 
Spruijt geeft de vele songs 

net even iets meer cachet. 
Momenteel is het koor be-
zig om een nieuwe pianist 
aan te trekken. “Ik ben op 
dit moment zowel dirigent 
als pianist en deze twee zijn 
moeilijk te combineren”, aldus 
Westenburger. 

Programma
Aan uitvoeringen ook geen 
gebrek. Zo treedt de Beach 
Pop Singers eind januari op 
met een Korendag in Paradiso 
(Amsterdam) en geeft de 
groep op 3 februari een op-
treden tijdens de bekendma-
king van de Zandvoorter van 
het jaar, wederom in het NH 
Hoteles te Zandvoort. Andere 
optredens in hotels, verzor-
gingstehuizen en het Holland 
Casino zijn in de maak. 

The Beach Pop Singers, een jong 
fris popkoor met de mogelijk-
heid om groot te worden. Voor 
meer informatie kunt u kijken op 
www.thebeachpopsingers.nl

Provincie organiseert Landschapsprijs
De provincie Noord-Holland werkt hard aan het behouden en 
versterken van het Noord-Hollandse landschap. Met de Land-
schapsprijs beloont de provincie initiatieven, plannen en projec-
ten die bijdragen leveren aan de kwaliteit van het Noord-Hol-
landse landschap, zowel op het gebied van natuur als cultuur.

Maakt u zich ook sterk voor 
het landschap? De provincie 
nodigt bedrijven, organisaties, 
overheidsinstellingen en perso-
nen of groepen van personen 
in Noord-Holland uit om een 
initiatief, plan of project in te 
zenden. U kunt ook iemand 
voordragen waarvan u vindt 
dat hij de prijs verdient. De 

eerste prijs is een geldbedrag 
van € 10.000 ten behoeve van 
het project dat is ingediend, en 
een aquarel van Jan Groenhart, 
die het landschap zo karakte-
ristiek in beeld kan brengen. De 
tweede en derde prijs zijn een 
geldbedrag van ieder € 2.500 
en als aandenken een penning. 
De prijzen worden op 1 maart 

2007 uitgereikt door gedepu-
teerde Patrick Poelmann. 

De inzendingen worden be-
oordeeld door een onafhan-
kelijke jury van vier personen. 
Inzendingen kunnen tot 29 
januari 2007 worden ge-
stuurd naar: Provincie Noord-
Holland, t .a.v. Jacqueline 
Groen, Directie Beleid, sec-
tor Natuur Landschap en 
Recreatie. Postbus 3007, 2001 
DA Haarlem. Kijk voor meer in-
formatie op www.noord-hol-
land.nl en ga naar ‘recreatie 
en natuur’.
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NG New Man Casual

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Grote uitverkoop
kortingen tot 40%!

Maten t/m XXXXL

Bloemen, 
bloemen

en nog eens 
bloemen

Elke dag vers gebak van 

Tummers v.a. € 1,65

Gratis bezorgd door Zandvoort

Op bestelling:

Kindertaarten met div. 

afbeeldingen en/of foto, 

div. soorten bruidstaarten

In de diepvries:

taarten, cake, pudding en 

borrelhapjes

TANDARTSENPRAKTIJK ATC WILHELMINA
Wilhelminastraat 61, 2011 VL Haarlem, Tel.: 023 – 553 10 10

 
Bent u op zoek naar een (nieuwe) tandarts?

 Van harte welkom!
Wij nemen nog patiënten aan! 

Meerdere tandartsen en mondhygiënisten
Zeer ruime openingstijden, óók avonden 

Bel ons of kom langs voor een inschrijfformulier.
Inschrijven kan ook via onze website:
www.atcwilhelmina.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

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!

Ma – wo - do - en vrijdag
met ZANDVOORTPAS

023-5734001

Dinsdags gesloten

ZEESTRAAT 36

LET OP!
VERBOUWINGSUITVERKOOP BIJ

Nu op de hele wintercollectie 

50% korting of meer
(niet op jeans en basics)

De winkel op de Grote Krocht is 
wegens verbouwing gesloten van 

18 januari t/m 2 februari

Tijdens de verbouwing gaat 
de (uit)verkoop gewoon

door in ons tijdelijke winkeltje: 
Haltestraat 15

Tel.: 023-5713225

Dus voor echte koopjes naar 
Rosarito in de Haltestraat!

Stem op uw Zandvoorter 
van het jaar 2006 Zie pagina 9
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HOROSCOOP
Kreeft
21 juni - 22 juli

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Start je dit jaar verliefd, dan 
ga je al snel weer twijfelen. Je 
hebt ook zoveel aan je hoofd! 
Later kun je er niet meer om-
heen, je vindt hem echt super. 
Je besluit hem dit binnenkort 
te vertellen: spannend!

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Je bent nerveus omdat je heel 
veel moet doen. Daarom hoop 
je dat hij een steun en toever-
laat voor je is. En dat hij je ook 
even met rust laat als je dat wilt. 
Vertrouw erop dat de band die je 
nu samen hebt goed genoeg is.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

De liefde groeit en bloeit. Als 
jullie niet bij elkaar zijn, dan 
klets je wel via e-mail of tele-
foon en krijg je lamme vingers 
van het sms’en. Aan het einde 
van de week is er nog veel 
liefde, maar daarna...?

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

De eerste wolkjes voor de lief-
deszon? Misverstanden zijn er 
om op te lossen. Dan blijkt het 
allemaal reuze mee te vallen. 
Haal je dus niet meteen van 
die rare ideeën in je hoofd. Laat 
venijnigheid achter!

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Beetje flirterig? Meestal ben je 
nogal kritisch en zie je al snel 
zijn mindere kanten. Maar nu 
zie je meteen dat hij erg leuk 
kan zijn. Heeft hij geen hu-
mor en kun je niet lekker met 
hem kletsen, dan doe jij geen 
moeite.

Je gaat steeds meer nadenken 
over jullie relatie. Als er vol-
doende pluspunten zijn, ga je 
leuke plannen maken. Maar bij 
te veel minpunten blijf je niet 
langer afwachten. Voor jouw 
doen ben je zelfs behoorlijk 
drastisch.

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Als je samen op reis gaat of stu-
deert, leer je elkaar nog beter 
kennen. Straks laat je hem niet 
graag meer los! Hoeft ook niet, 
hij wil namelijk niets liever dan 
met jou verder. Hoef je daar dus 
geen ruzie over te maken.

STIER
21 apr. - 20 mei

Eerst vind je het prettig om 
aan hem te denken. Vervolgens 
ga je over hem dromen. En 
dan zie je opeens dat je hem 
gewoon wilt! Vooral na dat 
ene gesprek. Je gaat niet erg 
subtiel te werk. Bewust of on-
bewust?

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Spanningen moeten eerst op-
gelost worden voordet je verder 
kunt. Venus maakt je deze week 
extra mooi, dus gooi al je char-
mes in de strijd, dat heeft meer 
resultaat dan knokken. Je voelt 
beter aan hoe je in de smaak 
moet vallen!

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Je bent op zoek naar de per-
fecte relatie. Daardoor ben je 
niet echt realistisch. Je laat je 
verleiden door iemand die zegt 
wat je horen wilt. Of ben jij 
degene die sprookjes vertelt? 
Overhaast niet, lieve Leeuw.

Begin je het jaar samen met een 
hoop gekibbel, later in de week 
zie je het wel weer zitten. Of je 
komt een ander tegen die je leu-
ker vindt. Oef, wat moet je daar 
nu weer mee? In kiezen ben je 
helaas niet zo goed.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Enig om samen leuke dingen 
te doen, maar er moet ook nog 
gewerkt en gestudeerd worden. 
Met zijn tweeën even flink aan-
pakken en je hebt daarna weer 
meer tijd voor elkaar. Kijk er naar 
uit en geniet!

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

 

1  Garnier Bodytonic 
bodyscrub op suiker-
basis e 7,99

2  Lancôme Resurface  
Microdermabrasion 
Body  e 46,00

3  L’Oreal Paris   
Exfotonic Peelende 
Gel e 12,49

4  Biotherm Biosenses  
Body Softening 
Exfoliator e 23,50 

5  Stella McCartney  
Crystallized Rose 
Body Scrub e 37,00

6  Aveda Tourmaline  
Charged Exfoliating 
Cleanser e 27,50   

7  H&M Shower 
Peeling Paradise 
Punch e 2,90

8  Clinique   
7 Day Scrub Cream 
 e 24,00

9  Sothys Paris   
Aroma-Sothys 
Delicious Scrub

 e 39,50

10 Decléor Crème 
Exfoliante e 32,00

DE TI EN
Deze week de top-tien scrubs 
(voor je gezicht en je lijf!):

Column

Garnalen vissen, het is iets 
typisch Zandvoorts. Als 
echte Zandvoorter ging 
mijn opa vroeger dan ook 
elk jaar, rond november, met 
zijn kro de zee in. Als klein 
meisje vond ik het gewel-
dig om dan mee te gaan. 
Heerlijk rond rennen op 
het strand en vol spanning 
wachten tot opa met zijn 
vangst de zee uit kwam. Na 
het koken werden de beest-
jes op tafel gegooid en zette 
de hele familie zich in om ze 
zo snel mogelijk te pellen. 
Natuurlijk was ik ook van de 
partij. Dit tot ergernis van 
mijn opa, want van de gar-
nalen bleef weinig over. 

Opmerkelijk was dat ik 
weigerde de ‘kleine zielige 
beestjes’ te eten. Op een 
dag, hoe heldhaftig als ik 
was, besloot ik ze heel stie-
kem toch te proeven. Sinds 
díe dag verheug ik mij ie-
der jaar weer op november, 
want er gaat niks boven 
zelfgevangen garnalen en 
de ‘toestand’ eromheen.

Inmiddels heeft mijn opa 
voor het vissen een ander 
lid van de familie aange-
wezen, maar is en blijft hij 
zelf ‘chef’ koken en pellen. 
De afgelopen jaren hebben 
we garnalen in overvloed 
gehad, maar tot mijn en 
mijn opa’s grote verdriet 
heb ik er in 2006 geen één 
gezien. Natuurlijk had ik bij 
Appie Heijn een pakje kant 
en klare garnalen kunnen 
kopen, maar de lekkernij 
zelf is niet eens waar het 
mij om gaat. Het is de ge-
zelligheid eromheen die ik 
mis. Na wat koude uren op 
het strand te hebben door-
gebracht, gezellig met zijn 
allen rond de tafel gaan zit-
ten en… pellen maar! Het 
leuke is dat mijn opa het 
inmiddels goed vindt als 
ik kom helpen en zelfs een 
ware ‘pel-concurrent’ in mij 
heeft gevonden. 

Ik hoop dat de kro binnen-
kort alsnog uit de schuur 
wordt gehaald en ik weer 
kan genieten van deze ge-
weldige oer-Zandvoortse 
traditie!

Pauline Zwemmer

 Ouderwetse 
gezelligheid

Slim navigatiesysteem voor 
toeristen

De moderne techniek in dienst van het toerisme. In de grens-
streek met Duitsland krijgt de recreatie een extra impuls. In 
Drenthe hebben de VVV’s een opvallende service voor haar 
bezoekers in de aanbieding.

Een miniem apparaatje ver-
strekt aan de toerist de nodige 
informatie. ICT Nieuws maakte 
onlangs melding van een han-
dige zet van de VVV-kantoren in 
Zuidoost-Drenthe.

De VVV’s van de Nederlandse 
provincie en haar collega’s in 
de aangrenzende Duitse regio’s 
hebben een nieuw navigatiesy-
steem voor toeristen. Een klein 
zakcomputertje geeft gesproken 
informatie over objecten en land-
schappen die de toerist op een 

aantal routes tegenkomt. Het 
systeem houdt rekening met de 
snelheid van de automobilist of 
fietser. Langzame rijders krijgen 
van ‘Dagit’ meer informatie te 
horen dan de snellere. 

‘What you hear is what you see’, 
zo propageren de uitvinders, een 
universitair bedrijfje in Bonn. 
‘Dagit’ staat voor Dynamisch 
Audio-Geo Informatiesysteem 
voor Toeristen. 
Het systeem is al eerder op 
Mallorca getest en wordt nu 

in de streek rond Emmen en 
Emlichheim voor het eerst echt 
gebruikt. Dankzij een Europese 
subsidie kunnen de zakcom-
puters voorlopig gratis worden 
geleend. Op termijn moet het 
systeem zichzelf financieel be-
druipen.

Vanaf maart zijn de eerste Dagit-
kastjes verkrijgbaar, reserveren 

kan nu al bij de VVV’s en een 
aantal toeristische attracties in 
het gebied. In Duitsland is het 
ook mogelijk om de informatie 
via de autoradio te beluisteren. 
In Nederland kan dat nog niet. 
Hier moet eerst nog toestem-
ming komen om gebruik te ma-
ken van FM-frequenties voor het 
zenden in de auto. 
Bron: Automatiseringgids



Van Meeuwen Bedden ruimt op
nu

€ 2695,-
van € 3659,-

DIVERSE STOFSOORTEN 
EN KLEUREN 
DIVERSE MATEN 
MOGELIJK

SCANDINAVISCHE 
BOXSPRINGCOMBINATIE SÖVA
bestaande uit 2 boxsprings 80x200
2 pocketvering matrassen 80x200
1 traagfoam topper 160x200

Nu GRATIS bij aankoop 
van een complete set Söva
2 traagfoam hoofdkussens

1 donsdekbed 240x200
2 badjassen

DEKBEDOVERTREKKEN
140 x 200 / 220
200 x 200 / 220
240 x 200 / 220

Uitlopende
collectie
vele bekende 
merken

nu 2 halen = 

1 betalen

 Rijksstraatweg 67-71  
Haarlem

Tel. 023 - 525 49 56    
www.vanmeeuwenbedden.nl
Gratis parkeren voor de deur.  
Zondag en maandag gesloten

sinds

1938

ZUIVER LATEX HOOFDKUSSEN
Voor optimale nekondersteuning
Kussen herstelt zich 
steeds zelf dus 
geen kloppen 
of schudden

van €79,-

nu
€ 49,-

218x140.indd   1 07-01-2007   11:11:14

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?

Met spoed gezocht: Bezorgers voor de 
Vogelenbuurt en voor de Brederodestraat

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 
Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl

De volkswagen partner van Zandvoort en omstreken, 
is voor de versterking van haar team op zoek naar een:

1e Monteur/voorman

Ben jij representatief, servicegericht, klantvriendelijk en  
beschik jij over goede communicatieve vaardigheden.

Heb jij leidinggevende capaciteiten en  
heb je inzicht in en ervaring met de huidige 

auto-elektronica .
Dan ben jij wellicht de persoon die wij zoeken.

(Ervaring met Volkswagen en Audi heeft onze voorkeur).

Stuur je schriftelijke reactie met curriculum voor  
31 januari naar:

Auto Strijder B.V.
T.a.v. Jim Keur

Burgemeester van Alphen 102
2041KP Zandvoort

Of per mail naar jim.keur@autostrijder.nl 

Voor meer Informatie kun je contact opnemen met  
Jim Keur 023-5714565.
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door Ton Timmermans

Met name ouderen zijn het slachtoffer. Jaarlijks worden circa 
125.000 pogingen ondernomen om 60-plussers aan de deur 
op te lichten. Dit en andere schrikbarende cijfers rolden uit een 
onderzoek van het Nationaal Fonds Ouderenhulp. Binnenkort 
zal Ouderenhulp tegenmaatregelen bekendmaken.

Zo blijkt dat bijna 40% van de 
ouderen overdag de voordeur 
niet op slot doet. Via de tele-
foon proberen oplichters hun 
trucjes ook nog eens bij zo’n 
250.000 ouderen, bij 1 op de 
40 ouderen is de poging suc-
cesvol. Slechts 12% doet hier-
van aangifte bij de politie. Dit 
blijkt uit onderzoek dat het 
Nationaal Fonds Ouderenhulp 
liet uitvoeren door onderzoeks-
bureau Motivaction. 

Aandachtspunten
Oplichters geven zich uit als 
keurige politieagenten, verko-
pers, klusjesmannen, meterop-
nemers – tot zelfs ‘zwangere’ 
vrouwen die een glaasje water 
nodig hebben. Om oplichting 

te voorkomen moeten ou-
deren 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 tele-
fonisch bij de instantie, laat 
degene achter een gesloten 
voordeur wachten; 

4) Vraag of degene terug komt 
als er een bekend iemand 
aanwezig is. 

Speciale campagne
H e t  N a t i o n a a l  Fo n d s 
Ouderenhulp zal in febru-
ari starten met een speciale 
campagne om oplichting van 
ouderen onder de aandacht te 
brengen. Het fonds komt niet 
alleen met tips en maar ook 
met producten om oplichting 
te voorkomen. In deze rubriek 
houdt de Zandvoortse Courant 
u op de hoogte van deze cam-
pagne.

Nieuw alternatief Kerktelefoon
De KerkWebRadio. Voor ouderen en zieken die via de Kerk-
radio kerkdiensten bijwonen is er nu een keuzemogelijk-
heid. De gangbare Kerktelefoon krijgt concurrentie van de 
KerkWebRadio.

“De mogelijkheden lijken on-
beperkt”, juicht Solutions Radio. 
“Niet alleen in Nederland, maar 
ook internationaal blijkt er veel 
belangstelling voor dit con-
cept te bestaan.” Met de 
KerkWebRadio kunnen de 
diensten thuis beluisterd 
worden. Moeilijk doen met 
een computer is geheel 
overbodig.

Decennia lang konden 
ouderen en zieken de kerk 
thuis alleen via de kerk-
telefoon ‘bezoeken’. Het 
enige medium voor diege-
nen die zelf niet meer in 
staat zijn een kerkdienst 
bij te wonen was en is nog 
steeds de kerktelefoon. Maar 
nu is er een alternatief. De 
KerkWebRadio. De importeur 
van het apparaat claimt dat 
het, afhankelijk van de situatie, 
tot wel 50% goedkoper is dan 

de bestaande kerktelefoon. 
Een groot voordeel is dat een 
tijdelijke aansluiting zonder 
extra kosten of wachttijden te 
realiseren is. Een stopcontact 

met 220 Volt en een telefoon-
aansluiting is voldoende voor 
een ongestoorde ontvangst, 
waarbij de afstand geen enkele 
rol speelt. De geluidskwaliteit 
is zelfs “belangrijk beter dan 

Om de veiligheid van ouderen 
te vergroten en oplichting een 
halt toe te roepen gaat het 
Nationaal Fonds Ouderenhulp 
doeltreffende oplossingen 
aanbieden om oplichting te-
gen te gaan. Voor de kosten 
verbonden aan deze dienst 
zoekt Ouderenhulp nog een 
oplossing, zodat ook minder 
draagkrachtige ouderen er 
gebruik van kunnen maken. 
Hierbij kunnen ook gemeenten 
een belangrijke rol spelen. 

Onderzoek
Daarnaast acht het Fonds het 
van groot belang dat ouderen 
snel betere voorlichting krij-
gen en zo bewust worden van 
de gevaren rondom oplichting. 

Jaarlijks 400.000 pogingen 
tot oplichting ouderen

de huidige kerktelefoon”, een 
ware uitkomst voor slechtho-
renden. Het geheel vormt een 
gesloten systeem dat alleen 
bedoeld is voor de kerken en 
haar luisteraars. Ook het op 
een later tijdstip luisteren 
naar een kerkdienst is met de 
apparatuur mogelijk. 

In de kerk volstaat een 
zender, de zogeheten 
KerkWebZender. Het 
geheel werkt op ba-
sis van Intranet en is 
aangepast aan het ge-
bruik voor het doorge-
ven van kerkdiensten. 
Het is dan ook door de 
stichting Intermediair 
K e r k o m r o e p 
Nederland (sIKN) geko-
zen als prima alterna-
tief voor kerktelefonie. 
De randapparatuur is 

gemakkelijk te bedienen voor 
zowel de luisteraar als voor 
de beheerder van de appara-
tuur in de kerk. Bron: stichting 
Intermediair Kerkomroep 
Nederland.

SeniorWeb start 
leercentrum Zandvoort

In 1997 werd SeniorWeb gelanceerd. Om via het eigen beeld-
scherm de website van de tienjarige internetorganisatie te 
kunnen bekijken moeten bezoekers eerst leren omgaan met 
de eigen computer. Speciaal voor senioren wordt in Zandvoort 
een ‘leercentrum’ geopend.

In de week van 22 tot 28 januari 
organiseert SeniorWeb lande-
lijke open dagen. Leercentrum 
Zandvoort opent daarom ook 
zijn deuren op 23 januari. Door 
een goede samenwerking tus-
sen de organisaties SeniorWeb, 
Pluspunt Zandvoort, de ANBO 
en de bibliotheek wordt er al 
vele jaren wekelijks les gegeven 
in de bibliotheek. Zowel cur-
sussen voor beginners als voor 
gevorderden. Het Leercentrum 
wordt gerund door enthousiaste 
vrijwilligers die de lessen duide-
lijk aanpassen aan het tempo en 
de vaardigheden van ouderen.

Boeiend
Steeds meer ouderen, zowel 
mannen als vrouwen, merken 
dat ze internet nodig hebben. 
Zeker voor alleenstaanden be-
tekent internet een boeiende 
tijdsbesteding. Niet alleen 
om bij te blijven in de samen-

leving, maar ook om te kun-
nen corresponderen met hun 
(klein)kinderen, om foto’s uit te 
wisselen, om nieuwe contacten 
te leggen, om televisie te kijken 
via het net of om zomaar wat 
in de wereld van internet rond 
te kijken. 

Open dag
De open dag is een mooie ge-
legenheid om kennis te maken 
met het leercentrum en zijn do-
centen. Wilt u meer informatie 
over de cursussen, het niveau 
en de leermethodes, bezoek dan 
het Leercentrum tijdens de open 
dag, op 23 januari van 10.00 uur 
tot 12.00 uur in de bibliotheek 
aan de Prinsesseweg 34.

Wie na de cursus nog niet is 
uitgeleerd, kan lid worden van 
SeniorWeb. Vraag om de folder 
in het Leercentrum Zandvoort of 
kijk op www.seniorweb.nl.

“Met digitale telefonie werkt ZorgAlarm niet”, aldus de 
ANBO. De ouderenbond ANBO afdeling Veenendaal waar-
schuwt voor het aansluiten van hun ZorgAlarm via digitale 
telefonie. Soortgelijke apparaten leent ook Pluspunt uit. Een 
technisch probleem is de Zandvoortse organisatie met haar 
alarmapparaat nog niet tegengekomen.

zoeken of gewoon van de ene 
site naar het andere surfen. Zij 
zijn als eerste geneigd om naar 
een abonnement over te stap-
pen, dat vaak in combinatie met 
digitale telefoon en televisie 
wordt aangeboden.

Alarmapparaat 
Persoonsalarmering is bestemd 
voor zelfstandig wonende se-
nioren, voor gehandicapten en 
chronisch zieken. Met één druk 
op de knop kan hulp worden 
ingeroepen. Het alarmapparaat 
bestaat uit een kastje dat is aan-
gesloten op de telefoon en een 
zendertje. Het waterdichte zen-
dertje wordt gedragen als hals-
ketting of als polsband. Daarmee 
kan de centrale gewaarschuwd 
worden die dan onmiddellijk de 
dichtstbijzijnde contactpersoon 
alarmeert.

Een ongeluk zit in een klein 
hoekje. Ouderen die thuis val-
len en zelf niet meer op kunnen 
staan. Met een persoonlijke alar-
mering is een dergelijke noodsi-
tuatie vlot op te lossen.

Geen problemen
De toekomst lijkt digitaal bellen 
te zijn; zo goed als gratis. Op de 
ANBO website wordt er voor ge-
waarschuwd dat het zogeheten 
ZorgAlarm dan niet functioneert. 
Volgens Nathalie Lindenboom 
van Pluspunt is haar welzijnsor-
ganisatie nog nimmer een pro-
bleem tegengekomen. 

Digitale telefoon
Steeds meer senioren hebben 
tegenwoordig Internet. Vooral 
alleenstaande ouderen vinden 
hier genoegen in. Contacten met 
verre familie, hobbypagina’s be-

Persoonsalarmering in 
Zandvoort probleemloos



maak nu kennis met 

de reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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

bij voorkeur op full-time basis

 
om in een goede werkomgeving, binnen 

een prettig team van collega’s,  
alle secretariële werkzaamheden te verrichten  
(onder meer de secretariële ondersteuning van  

de (kandidaat-) notarissen en het verwerken van dossiers)

Nadere informatie wordt verstrekt door
mr. J.W.S. Steenks of mr. M.A. Swart

tel: 023-5716841 (tijdens kantooruren)

Sollicitaties graag schriftelijk aan:

Van der Valk & Swart Notarissen
Postbus 286

2040 AG Zandvoort
notarissen@zandvoort.knb.nl

secretarieel medewerker m/v

Kostverlorenstraat 121, 2042 PE Zandvoort

vragen voor spoedige indiensttreding een

Voor onze gezellige Bruna-winkel in 
het hartje van de badplaats Zandvoort 

zoeken wij per direct:

VERKOOPMEDEWERKER VOOR 
DE ZATERDAG  M/V

(eventueel ook meer uren beschikbaar)

OPROEPKRACHT    M/V
Voor inlichtingen of sollicitatie 

kun je bellen 
en vragen naar 

Sjaak Balkenende
Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

De volkswagen partner van Zandvoort en omstreken, 
is voor de versterking van haar team op zoek naar een:

fulltime telefoniste/receptioniste (m/v).

Ben jij representatief, beschik jij over 
goede communicatieve vaardigheden, 
ben je servicegericht, klantvriendelijk, 

heb je ervaring met Word en Excel en ben je in 
het bezit van rijbewijs B, dan ben jij wellicht 

de persoon die wij zoeken.

Interesse?
Stuur je schriftelijke sollicitatie voor 31 januari met 

curriculum vitae naar:

Auto Strijder B.V.
T.a.v. Dhr. P. de Groot

Burgemeester van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort

Of per E-mail naar paul.degroot@autostrijder.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
Paul de Groot, 023-5740074.



Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl



22

Zandvoort sportief in beweging

Het GALM-project heeft als doel 
om meer senioren aan het be-
wegen te krijgen én te houden. 
Senioren kunnen gedurende een 
periode van ander half jaar her-
haaldelijk hun fitheid laten meten 
(twee keer), deelnemen aan een 
bewegingsintroductieprogram-
ma (12 weken) en een vervolgpro-
gramma volgen (30 weken). Tot 
slot kunnen deelnemers gericht 
geadviseerd worden met betrek-
king tot te ondernemen spor-
tieve activiteiten. Sportservice 
Heemstede-Zandvoort en de ge-
meente Zandvoort willen met dit 
project senioren meer in bewe-

ging krijgen door het aanbieden 
van een breed scala aan sporten.

Galm fitheidstest
De GALM fitheidstest vormt de 
start van het project. Inmiddels 
heeft zich reeds een aantal se-
nioren opgegeven om deel te 
nemen. De test is speciaal voor 
55-plussers ontwikkeld door de 
Rijksuniversiteit van Groningen 
en meet onder meer uithoudings-
vermogen, lenigheid, handvaar-
digheid, reactiesnelheid en bloed-
druk. Bij deze test is ook een arts 
aanwezig, die zonodig medisch 
advies kan geven.

Vorige maand hebben 1400 inwoners uit Zandvoort in de leef-
tijd van 55 tot en met 65 jaar een brief gekregen om deel te 
nemen aan het project GALM. Dit is een project dat gericht is 
op sportief niet actieve senioren en wordt georganiseerd door 
Sportservice Heemstede-Zandvoort. Het project zal op 24 fe-
bruari aanstaande van start gaan met een fitheidstest.

ZSC’04 spelenderwijs langs Geel Wit 

Het verschil werd door ZSC’04 
al in de beginfase gemaakt, 
waarbij Mitchell Post en aan-
voerder Michel van Marrem de 
belangrijkste schakels waren. 
Tel daar de verdiensten van 
Nick Post en gelegenheidskee-
per Bas Lemmens bij op en het 
resultaat was er één waar coach 
Marcel Paap tevreden over kon 
zijn. Het team speelde met 
Ferry Vooys en Mark Hoppe in 
de gelederen een bekeken wed-
strijd met als einduitslag 9-3.

SV Zandvoort
De futsallers van SV Zandvoort 
hadden het aanmerkelijk moei-
lijker tegen een bekende oppo-
nent. Ook ZSC’04 speelde vorig 
jaar namelijk tegen het futsal-
team van Onze Gezellen (OG). 
Met een soort sliding opende 
Christiaan Strijder de score 
voor de Zandvoorters. Het kan-
telpunt in de wedstrijd was het 
moment toen de scheidsrechter 
twee gele kaarten uitdeelde aan 
twee OG spelers: Paul Bleeker 

Een Zandvoortse sportploeg stond abusievelijk niet vermeld 
in het overzicht in editie 52 van deze krant: ZSC ’04. Afgelopen 
vrijdagavond speelden zij een gemakkelijke partij futsal tegen 
Geel Wit uit Haarlem.

en Bas Dekker. Het was oud-
gediende Aad Mathot die zijn 
ploeg overeind hield door bijna 
anderhalve minuut de bal aan 
zijn voet te houden.

Diezelfde Mathot maakte 
ook het verschil tussen OG 
en Zandvoort, waarbij de 
Haarlemmers het betere van het 
spel hadden. Met drie doelpun-
ten was hij de topscorer aan OG 
zijde. Eén doelpunt kwam van 
de voet van Dekker, toen de bal 
slecht verwerkt werd door kee-
per Paul Smit. Aan Zandvoortse 
zijde werden na het doelpunt 
van Strijder er nog twee ge-
maakt, waardoor het 3-4 werd in 
het voordeel van de bezoekers.

Scheidsrechter straft zwak Zandvoort

HCSC was in de eerste wedstrijd 
van het seizoen al te sterk voor 
onze plaatsgenoten alleen was 
het toen een dubbeltje op zijn 
kant. Daarna was het een en al 
Zandvoort dat in de tweede klas-
se de klok sloeg en wonnen zij 
maar liefst negen wedstrijden op 
rij, terwijl HCSC een aantal punt-
je liet vallen. Zandvoort echter 
heeft sinds 4 november jongsle-
den geen punt meer gehaald en 
moet nu de Den Helderse ploeg 
voor zich dulden.

Keur moest het zonder topsco-
rer Ferry Boom stellen en ook 
verdediger Ronald Kaales stond 
met een lichte hamstringbles-
sure aan de kant. Nieuwe man 
op het middenveld, de van Telstar 
overgekomen Mitchell Post, is 
een pluspunt voor de geplaagde 
Zandvoortse trainer. Als een van 
de weinigen voldeed hij op dit 
niveau.

Met name de eerste helft zou 
de Zandvoortse formatie opbre-
ken. Met de wind in de rug kon 
HCSC-doelman Wencho Farrel 
nauwelijks bereikt worden. Aan 
de andere kant echter creëerden 
de gasten regelmatig kansen en 

moest doelman Jorrit Schmidt 
een aantal keren handelend op-
treden. Tweed keer moest hij, na 
een aantal verdedigende fouten, 
de gang naar het net maken.

Niet alleen Zandvoort acteer-
de de eerste helft slecht. Ook 
scheidsrechter Oldenburg liet 
zich, voor de tweede keer dit sei-
zoen (oogst eerste keer: 8 gele 
kaarten), van zijn slechtste kant 
zien. Als je als leidsman in één 
helft vijf keer een gele en een 
keer een rode kaart toont aal 
dezelfde ploeg, klopt er iets niet. 
Dieptepunt in het handelen van 
de man was een gele kaart voor 
verzorger Jesse Zuiddam die de 
euvele moed had ‘veel’ te vroeg 
het veld in te lopen om een ge-

Een zwak SV Zandvoort heeft zaterdag niet alleen van HCSC 
(Den Helder) verloren, ook de strijd tegen een uiterst slechte 
scheidsrechter werd verloren. De selectie van Pieter Keur stapte 
met een 0-2 nederlaag, zes gele en één rode kaart van het veld.

blesseerde speler te verzorgen. 
Keur, die zich terecht opvond 
over de leidende capaciteiten 
van Oldenburg, kreeg ook nog 
het geel voorgetoverd. Tegen het 
einde van die helft kreeg invaller 
Ivar Steen nog een directe rode 
kaart voor een overtreding die 
de Oldenburg nauwelijks gezien 
kon hebben omdat de bal ergens 
anders op het veld was.

De tien man van Zandvoort 
hebben de tweede helft hard 
gewerkt en waren een keer bijna 
weer in de wedstrijd. De kopbal 
van Robin Castien werd door 
Farrel echter net over getikt. Het 
was zaterdag echter niet weg-
gelegd voor de gastheren om te 
scoren en moeten in de komende 
weken er flink tegenaan om niet 
verder weg te zakken.
Komend weekend zijn SV 
Zandvoort zaterdag en zondag, 
voor zover bekend, vrij.

Voetbal

Futsal

Jeu de boulesbaan in 
gebruik genomen

Maandag 9 januari jongsleden was een gedenkwaardige dag 
voor jeu de boulesvereniging Zandvoortmeeuwen. Voor het eerst 
werden er clubwedstrijden gespeeld op het nieuwe complex aan 
de Thomsonstraat. De officiële opening zal later plaatsvinden.

Nadat een groep enthousi-
aste vrijwilligers vanaf maart 
2006 keihard heeft gewerkt 
aan de aanleg van de banen, 
het hekwerk, het straatwerk 
en de baanverlichting, is nu 
ook het clubgebouw gebruiks-
klaar. Het is werkelijk een 
schitterende accommodatie 
geworden. Een aanwinst voor 
Zandvoort.

De gemeente Zandvoort, de 
woningbouwvereniging EMM 
en Holland Casino Zandvoort, 
die het project mogelijk heb-
ben gemaakt door het finan-
cieel te ondersteunen, kunnen 
met recht spreken van een 
goede investering. De vereni-
ging wil nu niets liever dan dat 
iedereen ( jong en oud) komt 
kijken hoe mooi het geworden 
is. “Als u op de openingstijden 
langskomt om eens naar het 
spel te kijken of om zelf een 

balletje te gooien, dan bent 
u van harte welkom. De kof-
fie staat klaar”, zegt de trotse 
voorzitter Herman Klene.

“U kunt ook gebruik maken 
van een proeflidmaatschap en 
kosteloos spelen, oefenen, les 
krijgen en gebruik maken van 
alle faciliteiten zonder enige 
verplichting. Heeft u nog geen 
jeu de boulesballen? Geen 
probleem, die heeft de vereni-
ging”, gaat hij verder.

De speeltijden zijn op dit mo-
ment: dinsdag- en zaterdag-
middag vanaf 14.00 uur en 
vrijdagavond vanaf 19.00 uur. 
Binnenkort wordt er ook op 
donderdagmiddag gespeeld 
en zal er waarschijnlijk nog 
een extra avond komen.
Meer informatie kunt u krijgen 
bij Evert v.d. Linden via tele-
foonnummer 5714973.
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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

(In alfabetische volgorde)

Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Auto Strijder
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Bruna
Café Alex
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Heeren
De Nieuwe Puur
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort

La Bonbonnière
Massage bij Rosa
NG New man Casual
Nova College
Pedicure Weldaad
Pluspunt Boomhut
Rosarito
Sandbar
Selekt Mail
Star Travel
Take Five
Tandartsenpraktijk 
ATC Wilhelmina
Van der Valk & Swart Notarissen
Van Meeuwen bedden
Van Schaik, makelaar
Vista Vastgoed
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Yanks
Zandvoort Optiek

Hannie Schaftschool kampioen 2007

De strijd bij de jongens was ei-
genlijk al voor het toernooi be-
slist. Toch kreeg de Mariaschool, 
jongenskampioen 2007, het niet 
in de schoot geworpen en bood 
met name het eerste team van de 
Hannie Schaftschool, dat tweede 
in de eindrangschikking werd, 
behoorlijk tegenstand. Derde 
werd de Nicolaasschool, die de 
Beatrixschool naar de vierde 

plaats wees omdat zij de onder-
linge wedstrijd winnend hadden 
afgesloten.

Meisjes
De onverwachte winnaar bij de 
meisjes werd de Nicolaasschool, 
zij mogen zich een jaar kampioen 
2007 noemen. Tweede werd de 
Hannie Schaftschool dat alleen 
voor de kampioen moest buigen. 

Basketbal

Afgelopen zaterdag werd het 34e Lions schoolbasketbaltoer-
nooi gehouden. Heel verrassend is de Hannie Schaftschool uit-
geroepen tot kampioen van 2007. Zij lieten de Nicolaasschool 
en de Mariaschool achter zich.

Een derde plaats was voor de 
Beatrixschool weggelegd.

Over all
Uiteindelijk werd de Hannie 
Schaftschool met 20 wedstrijd-
punten eerste in de strijd om 
de wisselbeker. Ex aequo twee-
de werden met 18 punten de 
Mariaschool en de Nicolaasschool. 
De door de Sportraad Zandvoort 
aangeboden aanmoedigingsprijs 
was voor het jongensteam van de 
Duinroosschool. Zij kregen de prijs, 
een fraaie beker, omdat zij geen 
wedstrijd wisten te winnen maar 
iedere keer ‘er hard voor gingen’.

Handbalsters ‘walsen’ over 
tegenstander

Al na 28 (!) seconden was het raak. 
Debbie Tibboel liet een kanons-
kogel los waar de keepster van 
AHC’31 nog steeds het antwoord 
op schuldig is. De gasten kwamen 
pas in de vierde minuut tot sco-
ren maar toen lagen er al 4 ach-
ter hun doelvrouw. Regelmatig 
scorend, met name via de snelle 
break outs, zorgde voor een rust-
stand van 12-4 in het voordeel van 
de Zandvoortse dames.

Na rust gingen onze plaatsge-
noten rustig door met scoren, 

al werden de aanvallen wat be-
dachtzamer opgezet. De marge 
was immers groot. Lastig was het 
feit dat de dames van AHC’31 re-
gelmatig zich kermend ter aarde 
stortten als ze met een van hun 
opponenten in aanraking kwa-
men, met irritante pauzes als 
gevolg.
Zandvoort liet zich echter niet 
van de wijs brengen en sloot de 
wedstrijd met 22-13 af.
Topscores aan Zandvoortse zijde: 
Debbie Tibboel 8; Romena Daniëls 
5 en Suzanne Zwemmer 4.

Handbal

De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag laten zien 
in de race te zijn voor de titel in het zaalhandbal. Waar het buiten 
niet erg loopt, zijn de dames binnen zo goed als niet te kloppen.

Sporting OSS winterkampioen!

Anderhalf jaar geleden dreigde 
de vereniging te verdwijnen. Na 
het leeglopen van de jeugdafde-
ling en het overstappen van de 
dames van het (gemengde) eer-
ste team naar een andere ver-
eniging, waren er niet genoeg 
leden over om de vereniging in 
stand te houden.

Ultieme poging
Zomer 2005 is er door het enig 
overgebleven bestuurslid een 
actie op poten gezet waarbij de 
nog overgebleven spelers wer-
den overgehaald een nieuw 
team te vormen, aangevuld met 
een aantal opgetrommelde oud-
spelers. Het doel was een jaar 
aan elkaar wennen en een goed 
lopend systeem opbouwen en 
dan in het volgende jaar probe-
ren kampioen te worden.

Bouwen
Het bleek dat er nog flink moest 
worden gesleuteld aan het 
team. Iets opbouwen zonder 
te trainen valt niet mee. In de 
wedstrijden moesten alle idee-
en worden uitgewerkt en geoe-
fend en dat resulteerde soms in 
partijen waarin de tegenstan-
der compleet over ze heen liep. 
Gaandeweg het seizoen werd 
de verbetering zichtbaar en na 
de zomervakantie stond er een 
team.

Promotie
De eerste 12 wedstrijden van dit 
seizoen werden gewonnen en 
leden ze in totaal slechts 4 sets 
verlies! De nummers 2 en 3 van 
vorig jaar werden met gedegen 
spel opzij geschoven waardoor 
de basis werd gelegd voor een 

Volleybal

De volleybalheren van Sporting OSS hebben hun plannen 
verwezenlijkt! De winterstop halen zonder een wedstrijd te 
verliezen. Wellicht dat mede door dit resultaat een ommekeer 
binnen de vereniging in gang kan worden gezet.

koppositie in deze klasse. Elke 
speler is minimaal op twee ver-
schillende plaatsen inzetbaar, 
hetgeen de flexibiliteit van het 
team aanzienlijk vergroot. Als 
dit spelpeil zich handhaaft, is er 
een goede kans om kampioen te 
worden en te promoveren naar 
een hogere klasse.

Jeugdteams
In de komende 6 maanden gaat 
OSS proberen op de basisscho-
len kinderen enthousiast te 
maken voor het volleybalspel 
zodat er misschien in septem-
ber weer gestart kan worden 
met één (of meerdere) jeugd-
teams in de competitie. Een 
aantal kinderen heeft intussen 
al te kennen gegeven interesse 
te hebben. Ook zal de moge-
lijkheid van een tweede team 
worden onderzocht. De eerste 
3 thuiswedstrijden zijn op 23 ja-
nuari, 6 februari en 6 maart, alle 
dinsdagen om 20.45 uur. Daar 
is de mogelijkheid om meer in-
formatie te verkrijgen of bel Erik 
Schilpzand, tel. 06-55321807
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 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

 BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/13 ZANDVOORT

• Bijzonder fraai afgewerkt en zo te betrekken 
4-kamermaisonnette op de 2e en 3e verdieping

• Deze maisonnette is recent volledig gerenoveerd, waarbij 
gebruik is gemaakt van duurzame materialen die perfect 
op elkaar zijn afgestemd 

• 3 slaapkamers, luxe keuken en luxe badkamer
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 289.000,-

Vraagprijs € 269.500

 TJERK HIDDESSTRAAT 125 ZANDVOORT

• Op de 8e verdieping gelegen 2-kamerappartement
• Fantastisch uitzicht over duinen, dorp en Noordzee
• Het appartement is zeer netjes afgewerkt en beschikt over 

een ruim balkon op het zuid oosten
• Het complex is v.v. van 2 liften, een afsluitbaar parkeerterrein 

en ligt op nog geen 150 meter van het strand
• Woonoppervlakte ca. 50 m2

Vraagprijs: € 149.000,-

KONINGINNEWEG 5 ROOD ZANDVOORT

• Compleet verbouwde 30-er jaren bovenwoning met
verdieping aan de rand van het Groene Hart gelegen

• 3 slaapkamers, moderne woonkeuken, prachtige badkamer, 
paneeldeuren en sierlijsten aan het plafond

• Woonkamer met eiken vloerdelen en openhaard
• Eventueel garage te huur aan de zijkant van de woning
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 229.000,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 1501 ZANDVOORT

• Op de 15e verdieping gelegen goed onderhouden
3-kamerhoekappartement (verbouwd naar 2 kamers)

• Balkons op het westen en oosten en fantastisch wijds uit-
zicht langs de kustlijn van IJmuiden tot aan Scheveningen!

• Alle vertrekken voorzien van eiken parket
• Gebouw is v.v. een lift en een afgesloten parkeerterrein 
• Woonoppervlakte ca. 80 m2

Vraagprijs € 199.000,-

 STATIONSPLEIN 13/7 ZANDVOORT

• Op de 3e verdieping gelegen royaal, goed onderhouden
3-kamerappartement met inpandige garage

• Ruim zonnig balkon op het westen met zeezicht
• Het complex ligt op nog geen 150 meter van het strand
en beschikt over een lift

• Licht en zonnig appartement, geheel gestuukt
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 345.000,-

 STATIONSSTRAAT 8-A ZANDVOORT

• Geheel gerenoveerde karakteristieke ruime 
3-kamerbovenwoning, 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,-

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_ZC0703.indd   1 16-01-2007   13:47:27
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De	Mannetjes

Stormschade valt mee

‘Gelukkig heeft de kerstboom
op het Raadhuisplein de 

storm overleefd’

Geldig t/m zondag 28 januari

•	 korenspelt	 €	1,-
•	 bosvruchtencakeje	 € 1,50
Nieuw in ons assortiment:
appel/abrikozentaartje		 € 5,95
In	hout	gebakken	en	bereid	met	
de	allerbeste	grondstoffen:
oma’s	suikerbrood		 €	3,95
amandel	rozijnenbrood		 €	4,95
vanille-kruimelcake		 €	4,95
boter-caramelcake		 €	4,95

Raadhuisplein	14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

	 Kerstbomeninleverloterij			
	 Raadpleeg	de	gemeente-advertentie	voor		

	 de	winnende	loten!

Politiek	 P7	Agenda vergaderingen
Heden	&	verleden	 P�5	Gezondheidszorg

Sport	 P23	Futsal

view in het ZFM radioprogram-
ma ‘Goedemorgen Zandvoort’. 
Daarin legt hij uit wat de oorza-
ken zijn van de sluiting.

Eén van de belangrijkste oor-
zaken is: het dalen van het be-
zoekersaantal aan de polikliniek 
naar ongeveer 500 bezoekers 
per jaar. Daarnaast geven ook 
de specialisten aan dat men 
voor hooguit 5 patiënten per 
dag niet meer geïnteresseerd is 
om diensten in de polikliniek te 
draaien. Tevens meent Suttorp 
dat de Zandvoortse huisart-
sen hun patiënten vaker naar 

door Nel kerkman

Op zaterdagochtend 20 januari 
gaf de heer O. Suttorp, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van het 
Spaarne Ziekenhuis, een inter-

het Kennemer Gasthuis en de 
polikliniek in Heemstede ver-
wijzen dan naar de polikliek in 
Zandvoort. Verder begrijpt hij 
ook de geïsoleerde positie van de 
oudere inwoner van Zandvoort 
die nu aangewezen is op het 
openbaar vervoer.

De Raad van Bestuur wil daar-
om de medische staf van het 
Hoofddorpse Spaarne Ziekenhuis 
een heroverweging van het be-
sluit voorstellen. Ook wethouder 
Toonen vertelt in hetzelfde ra-
dioprogramma dat de gemeente 
Zandvoort helemaal niet blij is 

Vanwege de beperkte toevoerwegen, is Zandvoort afhan-
kelijk van medische voorzieningen. Vooral in de zomer is 
de bereikbaarheid naar de ziekenhuizen in de regio voor 
de Zandvoortse inwoners erg moeilijk. Daarom is het slui-
ten van de polikliek, locatie Zandvoort, per 1 januari 2007 
niet met gejuich ontvangen.

Het	eilandsyndroom	van	Zandvoort

3	februari	in	NH	Hoteles	
Bekendmaking	Zandvoorter	

van	het	Jaar	2006
u	kunt	erbij	zijn

met de sluiting en hij zeker zijn 
best gaat doen om voor 2008 de 
poliklinische zorg in Zandvoort 
terug te laten keren. Het voorstel 
van de SP om te gaan praten met 
Connexxion, om vervoer van en 
naar het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp aan te bieden, wijst 
Toonen met een kort en krachtig 
‘nee’ af.

Het strand en de duinen hebben zicht-
baar geleden door de afgelopen stormen 
in 2007. Wie er een wandeling maakt, kan 
zich niet voorstellen dat per 1 februari de 
strandpachters mogen starten met de 
opbouw van hun paviljoens. Of de weg-
geslagen taluds, waarop de paviljoens 
gezet worden, gebruikt kunnen worden 
is nog een vraag. Het herstellen daarvan 
zal heel wat inspanningen vergen. Mis-
schien zijn de stormen het ultieme argu-
ment om te gaan starten met jaarrond 
paviljoens op palen!

‘een naakt strand’ foto: Christien Kemp

Zorgwekkende	situatie	voor	strandpachters

NIEUWE 
COLLECTIE

 IS BINNEN !

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466
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Waterstanden
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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
�3	januari	2007	-	�9	januari	2007	

Geboren: 
Ella Jools, dochter van: Broer, Roel en: Jongmans, Anna 
Louisa Maria Pauline.

Overleden:
Beerlage geb. Rotteveel, Alida Maria, oud 93 jaar.
Paap, Leendert Willem, oud 62 jaar.
Weilers, Robert, oud 85 jaar.
de Vries, Jan, oud 82 jaar.
de Wit geb. de Vries, Willy Maria, oud 84 jaar.

Familieberichten
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Verslagen geven wij u kennis van het 
overlijden van onze lieve dappere 

schoondochter, schoonzuster en tante

Saskia Koopman
echtgenote van Jan Helmer Deesker,

moeder van Kitty, Lisa en Femke

* Hoorn                    † Utrecht
19 november 1962          19 januari 2007

Wij zullen haar creativiteit, opgewektheid en 
levensvreugde heel erg missen.

      Zandvoort,  G. Deesker
 G.J. Deesker-van der Hoek

      Zandvoort,  R.H. Deesker
 Y.R. Deesker-Broekhof
  Don
  Fabienne

Correspondentieadres:
Corn. van der Werffstraat 14
2042 CG Zandvoort

De teraardebestelling heeft op 24 januari 
plaatsgevonden op de begraafplaats Kovelswade 
in Utrecht.

Enige en algemene kennisgeving 

Met dankbaarheid en vol respect voor de manier 
waarop zij zorgzaam voor ons was, geven wij u 
kennis van het heengaan van onze lieve moeder, 
geweldige oma en overgrootmoeder 

Alida Maria Beerlage-Rotteveel
~Alie~

weduwe van H.K.A. Beerlage 

Sassenheim,                 Zandvoort, 
        23 juni 1913                  15 januari 2007 

Enschede: Yvonne Bomert-Beerlage 
Johan Bomert 

Judith en Maarten 

Zandvoort: Jacintha Beerlage 
Bram en Cindy 

Max
Aron 

Correspondentieadres:
J. Beerlage 
Lorentzstraat 120 
2041 SG  Zandvoort 

Overeenkomstig haar wens heeft de crematie-
plechtigheid op maandag 22 januari 2007 in 
besloten kring plaatsgevonden te Driehuis. 

Onverwoestbaar, toch geveld..... 

Carolina Wilhelmina
Ferdinandina Wind - Roos

sinds 1991 weduwe van Jan Wind 

 19 april 1923  21 januari 2007 

Rob en Ellen 
Dennis en Kirsten 
Eric en Wendy 

Duncan

Marion en Nicolo 
Michel en Marina 

Camí

Telli

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condo-
leren op vrijdag 26 januari van 19.00 tot 19.30 
uur in Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollens-
straat 67 te Zandvoort. 

De begrafenis vindt plaats op maandag 29 januari 
om 14.00 uur in de aula van de Algemene Begraaf-
plaats, eveneens gelegen aan de Tollensstraat 67 
te Zandvoort, waarna de bijzetting in het fami-
liegraf zal plaatsvinden. 

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van de begraafplaats. 

Correspondentie-adres: R. Wind, Celsiusstraat 
207, 2041 TH   Zandvoort. 

(

Ada Mol, fysiotherapeute 
te Zandvoort, heeft vorig 
jaar haar eerste gedich-
tenbundel ‘Adacadabra’ 
uitgegeven. De bundel is 
reeds in herdruk. 

Marco Termes, wel bekend 
als dichter bij zee, zal net 
als vorig jaar zijn bijdrage 
leveren aan de poëzie-
avond. Zijn laatste bundel 
‘Vergezicht naar binnen’ is 
in augustus 2006 versche-
nen. Een nieuwe reeks ge-
dichten is in aantocht.

Marjolein Gieles maakte 
vorig jaar haar debuut 
met de bundel ‘Over de 
duinen en het strand en 
de rest van de wereld’. Zij 
haalt haar inspiratie uit 
de natuur, waar zij zich al 
van jongs af aan toe aan-
getrokken voelt.

De bibliotheek is op don-
derdag 25 januari vanaf 
20.00 uur geopend. Het 
programma start om 
20.15 uur, de entree gratis. 
Tel. 5714131.

Poëzieavond	in	bibliotheek	
In het kader van de Nationale gedichtendag organi-
seert de Zandvoortse bibliotheek Duinrand op don-
derdag 25 januari een poëzieavond met medewer-
king van drie Zandvoortse dichters.

GEEF AAN DE 
COLLECTANT
GEEF OM VRIJHEID!
11 t/m 17 februari 2007 

www.amnesty.nl
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Cartoon		 Hans	van	Pelt

Column

Als kind zijnde was ik dol op 
storm. Nog steeds kan ik ge-
nieten van deze natuurkracht. 
Bomen die buigen, bewegen. 
Takken rondstrooiend in tuin 
en straten. Waaide het erg 
hard dan gingen we naar de 
zee kijken. De grijs kolkende 
golven die beukten tegen het 
talud fascineerde me. Soms 
ging ik met mijn vader die me 
stevig vasthield. Zorgde dat ik 
niet omver werd geblazen. De 
regen en het zand striemden 
in mijn gezicht. 

Donderdag de 18e, precies een 
week geleden, hadden we 
weer zo een storm. “Thuis blij-
ven”, gebood de radio. Maar de 
hele dag in huis blijven is niks 
voor mij. Er moest trouwens 
toch ook wat te eten op tafel 
komen? Goeie smoes. Een duik 
in de vriezer was voldoende 
geweest! Lopend naar het 
dorp merkte ik dat het menens 
werd. Ik moest tegen een bul-
derende zuidwester optornen. 
“Naar het strand”, spookte het 
door mijn hoofd. De zee. Hoe 
mooi zal die nu niet zijn…. 

“Ik wilde wel, echt waar 
maar durfde niet zo goed. 
Halverwege de Kerkstraat 
ben ik omgekeerd. Het was 
té bar en boos in mijn eentje. 
“Je moet je beperkingen ken-
nen. Zo ‘piep’ ben je ook niet 
meer”, zei mijn verstandige ik. 
Na de boodschappen ben ik 
naar huis gegaan. Veilig ach-
ter het raam bekeek ik het na-
tuurgeweld. Televisiebeelden 
versterkte mijn veilige thuis 
gevoel. “Verstandig”, bromde 
mijn verstandige ik. “Ik wil in 
de storm”, mopperde ik in mij-
zelf. En belde zus op die vlak 
aan zee woont. “Het stormt 
pittig. West is ’ie nu”, berichtte 
zwager door de telefoon, “de 
zee is nu echt op zijn mooist.”

Volgende keer ga ik wél kijken. 
Dan moet mijn verstandige ik 
maar thuis blijven. Ach, mis-
schien is dit voorlopig de laat-
ste storm geweest. Krijgen 
we toch nog een verlate mini-
winter. Je weet het in dit land 
maar nooit!

Lienke Brugman

Storm	in	
Zandvoort	
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Ook het openbaar vervoer was 
dermate ontregeld dat op een 
gegeven moment slechts lijn 
80 van Connexxion (onre-
gelmatig) reed. Het reguliere 

NS-treinverkeer en lijn 81 van 
de streekvervoerder waren 
uit de dienstregeling gehaald. 
Hierdoor konden met name 
een groot aantal middelbare 
scholieren en studenten niet 
met het openbaar vervoer naar 
hun woonplaats komen. Via ou-
ders en vrienden of kennissen 
konden zij alsnog in Haarlem of 
Amsterdam worden opgehaald 
om in hun eigen huis de nacht 
door te kunnen brengen.

Muur flatgebouw
Het flatgebouw de Distel aan 
de Keesomstraat miste in de 
vroege middag een deel van 
de zijpui. Een kleine 3m was al 
naar beneden gevallen. Nadat 
de politie een gedeelte van de 
Keesomstraat had afgezet 
werd de situatie zo gevaarlijk 
dat de brandweer besloot om 
de rest van de pui zoveel mo-
gelijk gecontroleerd te laten 
neerstorten. 

Sporthal
Het deel van het dak van de 
Center Parcs sporthal, dat 

het vorige week al moest 
ontgelden, kreeg nu weer de 
volle laag en vormde weer 
een gevaar voor het verkeer 
en de geparkeerd staande au-

to’s in de burgemeester van 
Alphenstraat. De politie was 
andermaal genoodzaakt om 
de straat af te zetten en het 
verkeer om te leiden.

Strand en boulevard
De schade op het strand is gro-
ter dan vorige week. Een grote 
hoeveelheid zand is verdwenen. 
De strandpachters zullen daar 
over een week of twee flinke 
problemen mee krijgen. Als de 
eersten dan alweer het strand 
op gaan om hun paviljoen op 
te bouwen, zullen zij een be-
hoorlijk tekort aan zand heb-
ben. De boulevard en de wijken 
direct daarachter zagen er uit 
alsof ze in een woestijn waren 
gebouwd. Door de windkracht 
tien was er veel stuifzand die 
richting op geblazen en viel 
neer in de luwte, steeds grotere 
‘duinen’ vormend. 

Voor zover bekend, is er in de 
gemeente Zandvoort alleen 
sprake van materiële schade 
en zijn er geen doden of ge-
wonden gevallen.

Storm	laat	ook	sporen	in	
Zandvoort	achter

De storm van vorige week donderdag, de tweede binnen een 
week, heeft ook in Zandvoort zijn sporen achter gelaten. Niet 
alleen aan de boulevard traden behoorlijke ongemakken op, 
ook verder het dorp in waren er allerlei zaken die de kracht 
van windkracht 10 niet konden trotseren. 

In november vorig jaar vroeg 
de fractie van het CDA al in 
een brief aan het college om 
de mogelijkheid te onderzoe-
ken om te komen tot een al-
ternatieve route van lijn 81. Het 
CDA stelde voor om de route 
te verleggen en via de Dr. C.A. 
Gerkestraat naar de Cornelis 
van der Werffstraat te rijden en 
dan via de Tolweg terug naar 
de originele route. De ouderen 
zouden dan bij de oorspronke-
lijke halte uit kunnen stappen. 
Het college heeft afgelopen 
week via een brief geantwoord 
dat direct na de vragen van het 
CDA er contact is gezocht met 
Connexxion als vervoerder en 
de provincie als opdrachtgever. 
Daarna heeft het enige tijd ge-
duurd voordat de gemeente 
antwoord kreeg.

Antwoord Connexxion
Uit het antwoord van de pro-
vincie bleek dat Connexxion 
de voorgestelde route uitge-
probeerd heeft, met als con-
clusie dat de rijtijd door deze 
route met enkele minuten 
verlengd zou worden. Met 
name de oversteek Tolweg/Dr. 
C.A. Gerkestraat levert grote 
problemen op aangezien het 
kruisende verkeer voorrang 
heeft. Bijkomende problemen 
zijn ook de verkeersdrempels 
die in de Frans Zwaanstraat 
en de Tolweg liggen en de con-
structie van de Tolweg die niet 
op regelmatig zwaar verkeer 
is ingesteld. Op basis van deze 
feiten geeft Connexxion aan 
niet de alternatieve route wil 
gaan rijden. 

Antwoord college
Het college sluit het antwoord 
aan het CDA af met de verkla-
ring: “Wij begrijpen de wens 
van de bewoners en wij waar-
deren uw inzet om een oplos-
sing te vinden. Maar wij moe-
ten erkennen dat de belangen 
van een groot aantal busreizi-
gers in het vervolgtraject hier-
bij zwaarder wordt gewogen. 
Wij accepteren daarmee de 
ingebrachte argumenten en 
stemmen in met het door de 
provincie ingenomen stand-
punt.”

Geen	alternatieve	route	lijn	81
Normaal gesproken rijdt bus lijn 81 vanuit Nieuw Noord via de 
Kostverlorenstraat, Dr. C.A. Gerkestraat, Haarlemmerstraat rich-
ting busstation. Nu de ‘Zandvoortselaan onder de bomen’ open 
ligt, is de route wat korter geworden. Nu gaat deze namelijk na 
de Kostverlorenstraat direct richting busstation, waardoor de 
bewoners van het Huis in de Duinen een stuk verder moeten 
lopen via de nog geruime tijd openliggende Zandvoortselaan.

Iets	te	
(ver)kopen?

Plaats	
een	
Zandkorrel
(zie	pagina	4)

Brandweer laat de muur gecontroleerd neerstorten



Januari

Cabaret: ‘Onschuldig’ van Kristel Zweers, 
Circus Theater Zandvoort, aanvang 
20.15 uur
 

Februari

Jazz in Zandvoort: Gé Titulaer, geb. 
De Krocht, aanvang 14.30 uur
Classic Concerts: Pianorecital door, 
Josi Nunez Ares. Protestantse Kerk, 
aanvang 15.00 uur 
Circuit Park Zandvoort: 4 uur van 
Zandvoort (Dutch Winter Endurance 
Series) 
Die Fledermars: in Agatha kerk, aanvang 
20.15 uur
Cabaret: ‘Kun min woni an’ Samba 
Schutte, Circus Theater Zandvoort, 
aanvang 20.15 uur

Maart
Jazz in Zandvoort: Xandra Willis, aan-
vang 14.30 uur
Circuit Park Zandvoort: Final Six 
(Dutch Winter Endurance Series) 
Classic Concerts: Accordeonorkest 
Progressio o.l.v. Toos de Wit. 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur
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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

www.kilootjeteveel.nl
In 2007 weer lijnen?

Doe het gezond, lekker 
 en makkelijk! 10% gewichtverlies 
is al een enorme gezondheids-
winst www.kilootjeteveel.nl

Adèle: 023-5737267

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

Handtekeningen  
GP coureurs 1950-1985 
ter completering van 

mijn collectie neem ik ze 
graag tegen betaling van 
u over. Tel. 5716713 - email: 

kangeroe@xs4all.nl
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Thuis pedicure   
Zandvoort heeft nog 
tijd voor u! €20 per 

behandeling. Lid Provoet. 
Tel. 06-48791471

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

iemand voor schoonmaken 
en strijken. Iedere dinsdag 

en donderdag: 2x 4 uur. 
Bel ’s avonds 529 1868.

Anita en Robert
Heel veel succes met jullie nieuwe 

kinderwinkel Sharky

Sandra, Dennis, Donny en Dino

Garageverkoop   
van 10.00 tot 16.00 

uur. Zondag 4 februari, 
Jan Steenstraat 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gevraagd: 

Jonge dame. 
Voor ontspanningsmas-

sage. Bel 5716998

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop: meubelen, 

oud speelgoed, kristal, 
porselein, schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6, 
Zandvoort. Tel. 5731787, 

ook op zondag. 
Dinsdag gesloten. 

Met spoed gezocht: 
Iemand die mijn 

dyslectische zoon thuis 
(Bentveld) kan helpen 
met de laatste loodjes. 
Hij doet eindexamen 

VMBO Montessori met 
pakket: Ned. Frans, 

Engels, Aardrijkskunde en 
Economie.Geduldig type die, 

vooral in de maand april, 
tijd heeft overdag. 
Bel 06-22524473

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Let Op: a.s. vr/za/zo 12/17 
uur verkoop van faillise-

mentspartij nw. merkjeans 
ds/hr/kind. Alle maten, ook 
xxxl. €15 p.st./3 voor €25.
Nw. Fietsen MTB, 12 versn. 
€99. Omafiets: de laatste 
20: €149. Op=weg=pech.

Duinstraat 14 (t.o. 
brandweer) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Te koop: 
1 Tennisracket Rucanor 

(in hoes): €10,- en  1 
Tennisracket Snauwaert 

(in hoes): €15,- 
Beiden i.z.g.st. 

Tel. 5713509
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Garageverkoop   
van 10.00 tot 16.00 

uur. Zondag 4 februari, 
Jan Steenstraat 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Workshop

familie-opstellingen, 
coaching en loopbaanbe-
geleiding. Leer je droom 

te leven!!! Heibel & 
Hommeles, tel. 5718442

Zoekt	een	leuke	hulp
voor	de	zaterdag

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451
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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)

Flinke storm
Het lijkt wel of de storm de 
donderdag speciaal uitkiest om 
goed huis te houden. Net zoals 
de week daarvoor stond er op 
donderdag 18 januari een zwa-
re zuidwesterstorm. De brand-
weer Zandvoort is van ’s och-
tends vroeg tot ’s avonds in de 
late uurtjes bezig geweest om 
de 38 meldingen af te hande-
len. Veel voorkomende meldin-
gen waren onder andere losse 
reclameborden, rondvliegende 
dakpannen en kapotte 
ramen. Veel straten 
waren niet meer toe-
gankelijk voor verkeer 
en werden afgesloten. 
Namens iedereen: be-
dankt brandweer voor 
jullie niet aflatende 
inzet.

Promotie
Afgelopen donderdag stond 
de badplaats aardig in de 
media belangstelling. In de 
vroege ochtend had wethou-
der Tates een interview met 
radio Noord-Holland over 
onder andere de afkalving 
van het strand. ’s Avonds was 
ook Victor Bol (Zandvoorter 
van het jaar 2005) op het TV 
programma Eén in het land 
te zien. Hij vertelde wat er 
allemaal door de storm op 
het strand kan aanspoelen. 
Daarbij was de slechte situ-
atie van de zeereep langs het 
Zuidstrand goed te zien. Jutter 
Bol vond overigens, buiten 
een paaltje van Rijnland, niet 
zoveel bijzonders omdat de 
storm vanuit een verkeerde 
hoek kwam.

Laatste bezoek
Sinds 1998 neemt de ge-
meente Zandvoort deel aan 
een democratiseringspro-
ject, in Kroatië, van de VNG 
(Vereniging Nederlandse 
Gemeenten). Voorheen werd 
er samengewerkt met de ge-
meente Bilje, maar door om-
standigheden is gemeente 
Zandvoort daar niet mee 
verder gegaan en is gekozen 
voor een ander passende 
projectpartner. Het werd de 
gemeente Belišće wat tegen 

de Hongaarse grens ligt aan 
de Drava, een zijrivier van de 
Donau. Het project wordt eind 
maart afgerond en Zandvoort 
heeft voor de laatste keer een 
delegatie uit Belisce uitgeno-
digd. De groep is vanaf 22 tot 
25 januari welkom. Er worden 3 
workshops gehouden over wat 
toerisme voor hun gemeente 
zou kunnen betekenen. Verder 
staat op het programma; op de 
fiets een aantal fietspaden bekij-
ken, een middagje Amsterdam 

en samen met Victor Bol kennis 
maken met één van de belang-
rijkste toeristische pijlers van 
Zandvoort: het strand! Al met al 
een drukke agenda met veel in-
formatie- en kennisoverdracht, 
waarmee de gemeente Belišće 
samen met haar inwoners de 
komende jaren aan de slag kan 
om hun gemeente ‘op de toeris-
tische kaart’ te krijgen.

Welkom in Zandvoort
Vanaf 1 oktober 2006 mogen 
gemeenten per jaar zoveel 
naturalisatieceremonies orga-
niseren als zij willen. Alleen de 
landelijke nationale naturalisa-
tiedag op 24 augustus blijft ver-
plicht. De gemeente Zandvoort 
organiseert één keer per twee 
maanden een naturalisatiece-
remonie, uiteraard afhankelijk 
van het aantal kandidaten. Dit 
keer was er een reden voor een 
feestje want er waren maar 
liefst 3 nieuwe Nederlanders 
te melden. Het zijn de dames 
Hiba Omer, Elena Andrievskaya 
en Olga Lukina die met succes 
een inburgercursus hebben 
gevolgd. Uit handen van waar-
nemend burgemeester Hester 
Maij ontvingen zij hun bewijs 
van het Nederlandschap en na-
tuurlijk een mooie bos bloemen. 
Daarna ging het gezelschap 
naar de centrale balie om een 
Nederlands paspoort aan te vra-
gen. Een bijkomstigheid; de da-

mes mogen nu ook meedoen 
met de Provinciale verkiezing 
begin maart. Of dat echt leuk 
is valt te betwijfelen, Zelfs voor 
een Nederlander die hier ge-
boren en getogen is, zijn deze 
verkiezingen een klus.

Nieuw ‘museumstuk’ 
Bij de overhandiging van het 
advies van de werkgroep 
Cultuur heeft waarnemend 
burgemeester Hester Maij 
van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om het tra-
jectbordje Zandvoort 
– Amsterdam te over-
handigen aan mu-
seummedewerkster 
Anneke van de Berkt. 
Op 10 december 2006 
had Maij het authen-
tieke bordje van NS-

regiodirecteur Gelissen ge-
kregen ter gelegenheid van 
de in ere herstelde intercity-
verbinding met Amsterdam. 
De NS gaf vroeger door middel 
van deze bordjes de bestem-
ming van de treinen aan. 
Tegenwoordig gaat dat al-
lemaal elektronisch. Destijds 
zei Maij al dat het antieke stuk 
niet op haar werkkamer thuis 
hoort maar in het Zandvoorts 
Museum. Het wachten was op 
een goede gelegenheid en die 
deed zich afgelopen donder-
dag voor. Het bordje krijgt een 
mooie plek in het museum.

Nieuwe voorzitter ANBO
Hoewel de inmiddels herstel-
lende Taco Hubert weer aan-
wezig is bij zijn geliefde ANBO, 
besloot hij om zijn voorzit-
tershamer na 16 jaar trouwe 
dienst neer te leggen. De va-
cature werd in de nieuwsbrief 
gezet en men keek ook eens 
rond naar geschikte personen. 
Ondertussen heeft een kan-
didaat zich aangemeld. Zijn 
naam is Jaap Molenaar die 
voorheen bestuurslid was van 
de opgeheven Seniorenraad. 
Hij wordt begin mei benoemd 
als nieuwe voorzitter van de 
ouderenbond. Weer een 
zorg minder voor de ANBO 
Zandvoort want tegenwoor-
dig moet je lang zoeken naar 
een goed bestuurslid.

OPZ-wethouder Bierman, ver-
antwoordelijk voor het project 
Middenboulevard, was door de 
weersomstandigheden niet in de 
gelegenheid om de vergadering 
bij te wonen. Hij was wel telefo-
nisch bereikbaar.

Huiswerk opnieuw
In eerste instantie hadden de 
fracties van het CDA, GBZ en de 
SP uitgelegd waarom zij, naar 
aanleiding van de OPZ-adverten-
tie van 14 december jongsleden in 
deze krant, deze extra raadsverga-
dering hadden gevraagd. Zij wa-
ren van mening dat de tekst niet 
anders kon worden uitgelegd als 
een aanval op hun eigen wethou-
der en daardoor op het door OPZ 
eveneens ondersteunde college. 
Zij wilden dan ook dat VVD-in-
formateur Frits van Caspel en 
de coalitiepartijen hun huiswerk 
opnieuw zouden gaan doen om 
tot duidelijke besluitvorming te 
komen. 

Vraag SP
Vanuit de oppositie was een aan-
tal vragen aan de OPZ gesteld die 
fractievoorzitter Carl Simons stuk 
voor stuk met een paar volzinnen 
beantwoordde. De stellingen die 
de oppositie in het raadsvoor-
stel innamen, pareerde hij als 
zijnde ‘onjuist’. Op de vraag van 
Willem Paap (SP) of de ouderen 
zich zo langzamerhand hadden 
geprofileerd als ‘partij voor de 
Middenboulevard’ antwoordde 
de ouderenvoorman ironisch: 
“Inderdaad mijnheer Paap. De 
ouderenpartij staat alleen maar 

voor de Middenboulevard.” De 
vraag van Paap was relevant want 
ook in een regionaal dagblad was 
deze aan de orde geweest. 

Steun wethouder
Op een directe vraag van het CDA 
of OPZ de eigen wethouder nog 
wel steunde antwoordde Simons 
volmondig ja. Daarmee was de 
angel uit het debat, alhoewel 
OPZ aanvankelijk nog even door 
Kuijken terecht was gewezen van-
wege de gewraakte advertentie: 
“Zo gaat men niet met partners 
om.” Ook zijn partij had de adver-
tentie gelezen als een aanval op 
OPZ-wethouder Bierman, verant-
woordelijk voor het project van de 
Middenboulevard.

Coalitie houdt stand
In tweede termijn probeerden het 
CDA, GBZ en de SP nog een wig 
tussen de coalitie te drijven maar 
daar was ondertussen consensus, 
mede omdat de VVD er niets van 
wilde horen. Dus werd het onder-
tussen afgezwakte raadsvoorstel 
niet aangenomen.
De ‘feuilleton’ rondom de 
Middenboulevard krijgt een ver-
volg in de commissievergadering 
van april, als het bestemmings-
plan ter tafel komt. Daarna zal de 
raadsvergadering van 8 mei zich 
over het plan buigen. OPZ houdt 
zich het recht voor om tijdens 
deze vergaderingen zich op te 
stellen zoals zij, naar eigen zeg-
gen, dat altijd heeft gedaan: met 
het oog op de belangen van de 
bewoners in het bewuste gebied. 
We wachten af!

Advertentie	promoveert	tot
raadsvergadering

Volgens Pim Kuijken, fractievoorzitter van de PvdA in de Zand-
voortse gemeenteraad, heeft de Ouderenpartij Zandvoort 
(OPZ) gezorgd voor een novum. Volgens hem was het nog 
nooit gebeurd dat een coalitiepartner via een advertentie in 
wat voor krant dan ook, hun ongenoegen uitte ten aanzien 
van de gang van zaken rondom een project van het college 
dat ze ondersteunt. 

Kerkdiensten
ZONDAG	28	JANUARI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. J. van Selms uit Haarlem
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



	 	 	 	
	 Nick	ten	Broeke		 F.:	023	-	5	732	007
	 Emmaweg	21		 M.:	0655	-	13	03	65	
	 2042	NT	ZANDVOORT		 E:	nick@vrijehuizenmarkt.nl
	 	

• Bijzonder royaal 30-er jaren herenhuis, bestaande uit 
4 woonlagen, grotendeels gerenoveerd met behoud 
van karakteristieke elementen, o.a. glas in lood, art 
deco marmeren schouwen en granito vloeren!

• Gehele woning voorzien van wit eikenhouten vloeren;
• Entree, voorportaal, hal met open verbinding naar 

royale woonkamer met erker, art deco schouw en 
opensl. deuren naar de tuin, moderne semi open keu-
ken vzv div. inbouwapparatuur en toegang tot tuin, 6 
slaapkamers, 2 badkamers;

• Deze stijlvolle woning beschikt over een besloten, 
onderhoudsvriendelijke 10 meter diepe achtertuin op 
het westen met achterom en 2 riante balkons op het 
oosten en het westen;

• Een verrassend ruim woonhuis met vele mogelijk-
heden, welke ook prima kan dienen als kantoor of 
praktijk aan huis!

* Woonoppervlakte ca. 180 m², perceel ca. 160 m², 
inhoud ca. 460 m³.

• Riant 3-kamer appartement met loggia en balkon, gesi-
tueerd middenin het hart van het dorpscentrum van 
Zandvoort!

• Het appartement maakt onderdeel uit van een kleinscha-
lig appartementencomplex (5 appartementen) boven het 
Jupiter Plaza winkelcentrum en is in 2002 gebouwd;

• Entree, zeer royale hal, zonnige woonkamer opgesplitst 
in eetkamer met aangrenzende living met toegang 
tot loggia, luxe, landelijke keuken vzv div. inbouwap-
paratuur met toegang naar balkon, bijkeuken, luxe 
badkamer voorzien van whirlpool, sep. doucheruimte, 
wastafelmeubel, wandcloset en vloerverwarming, 2 
ruime slaapkamers;

• Appartement is op het zuidwesten gelegen, loggia en 
balkon zijn op het zuiden gelegen;

• Een luxe, in uitstekende staat verkerend, appartement 
met gezellig uitzicht op het levendige Raadhuisplein van 
Zandvoort!

• Woonoppervlakte ca. 135 m², inhoud ca. 340 m³.

Vraagprijs: 
389.000,-  k.k.

Stationsplein 19  Zandvoort       

Vraagprijs: 
419.000,-  k.k.

Raadhuisplein 10  Zandvoort

GEZOCHT

Voor diverse relaties zijn wij op zoek naar pensions 
in Zandvoort. 

Voor enkele relaties zijn wij dringend op zoek naar 
(half) vrijstaande woningen in het “Groene Hart”/
”Koninginnebuurt” van Zandvoort. 

Overweegt u uw pension of (half) vrijstaande 
woning in het “Groene Hart” te verkopen, gelieve 
contact op te nemen met Nick ten Broeke, discretie 
verzekerd.

• 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 roy-
ale, besloten achtertuin op het noorden gelegen;

• Riant wonen op een rustige plek in Zandvoort!
• Woonoppervlakte ca. 195 m2, perceel ca. 326 m2, 

inhoud ca. 470 m3.

• Op A1-locatie in Zandvoort gelegen winkel-
ruimte te huur aangeboden!

• Winkelruimte van ca. 60 m² vvo netto. 
Frontbreedte ca. 8 meter;

• Kelder (ca. 58 m² netto)  via eigen toegangs-
deur bereikbaar. Kelder beschikt over pantry, 
eigen toilet en af te sluiten kantoorruimte;

• Inventaris (bijou) en winkelinrichting ter over-
name;

• Overeenkomst: standaard ROZ, duur van de 
overeenkomst: 5 + 5 jaar;

• Ingangsdatum: per direct mogelijk!

Vraagprijs: 
 549.000,-  k.k.

Van Lennepweg 65-37  Zandvoort

• Een verrassend ruime, uitstekend onderhouden 
hoekwoning bestaande uit 3 woonlagen met riante 
uitbouw, inpandige garage en tuin op het zuiden in 
kindvriendelijke woonomgeving!

• Begane grond: entree, hal, toilet, zeer royale woonka-
mer met schuifpui naar balkon en een aangrenzende 
eetkamer, luxe open keuken voorzien van diverse 
inbouwapparatuur;

• Souterrain: entree, hal, royale slaapkamer/praktijk-
ruimte met toegang tot de achtertuin, berging met 
sauna, was/droogruimte, inpandige garage voorzien 
van verwarming;

•  1e verdieping: entree, hal, 3 slaapkamers, 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.

Vraagprijs: 
429.000,-  k.k.

Woningaanbod Zandvoort

Huurprijs: 
 2250,-- p.m.

excl. BTW en excl. GWL

• 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

Kerkstraat 6  Zandvoort

NIEUW

NIEUW NIEUW
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In	het	weekeinde	opnieuw	zacht

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 3 3 6-7 7-8

Min -3 -5 4 4

Neerslag 20% 70% 50% 60%

Wind no 4 z-zw 4-5 nw 5-6 w 4-5 

In het Zandvoortse werd 
richting Bentveld een tem-
peratuur van bijna -4 graden 
opgetekend, terwijl het vlak 
boven de (duin)grond bijna 
-7 werd. Deze onherroepelijk 
recordwarme januarimaand, 
met tot afgelopen zondag-
avond nog een gemiddelde 
temperatuur van afgerond 
9 graden en daarmee war-
mer dan een doorsnee 
aprilmaand (8.3), levert deze 
week duidelijk een fractie in 
van haar warmteoverschot, 
want het is koud geworden 
in de provincie.

Woensdag overdag scheen 
de zon behoorlijk boven de 
aanvankelijk ruig berijpte 
velden en het winters aan-
doende plaatje was -net als 
op de dinsdag- even wennen, 
maar oogde uiterst fraai. Met 
de magere wolkenvelden kon 
een verdwaald sneeuwbuitje 
-dat voeding kreeg boven de 
Noordzee- ons gebied nog 
net schampen, maar de kans 
op zo’n poederbuitje is op de 
donderdag gering. Maar de 
eerste(!) sneeuwvlokken zijn 
een feit in deze buurt. Het is 
andermaal een koude dag 
waarop de temperatuur met 
moeite boven het vriespunt 
uitkomt aanvankelijk en uit-
eindelijk blijft steken op een 

graad of 3-4. 
De meest matige noord-
ooster wind maakt het voor 
het gevoel soms even extra 
koud, ondanks de dus perio-
diek enthousiast schijnende 
januarizon.

Tot en met donderdag, of 
uiterlijk vrijdagmiddag, 
duurt deze korte winterprik 
alvorens we weer naar het 
aprilse weer terugkeren 
met temperaturen richting 
de 10 graden in de loop van 
het weekeinde. Juist aan 
het begin van die vrijdag 
zou het enige tijd kunnen 
sneeuwen als een warmte-
front de meest koude lucht 
probeert te verdrijven, maar 
misschien blijft het alleen bij 
natte sneeuw en regen.

In dit soort zeer slappe win-
ters duurt zo’n winterprikje 
niet zelden drie of hooguit 
vier dagen. Toch lijkt een 
wekenlange, uiterst milde 
periode -zoals eerder deze 
(anti)winter- niet aan zet en 
kunnen we de komende vijf 
weken waarschijnlijk nog 
wel meer van dit soort win-
terse speldenprikken tege-
moet zien en met wat geluk 
nog iets meer dan dat. 

Weerman Marc Putto

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

Eindelijk -sinds maart 2006- hebben we weer eens aan de 
winter mogen ruiken met minima die bijvoorbeeld dinsdag-
ochtend een slordige 18! graden lager uitkwamen dan die van 
afgelopen week, toen het soms 13 graden was in het holst 
van de nacht. Bijna Amerikaanse temperatuurcontrasten!

Politiek

Op advies van de commissie 
wordt voorgesteld de nota 
‘Samenwerking waar nodig 
en waar mogelijk, een visie op 
intergemeentelijke samen-
werking’ voor kennisgeving 
aan te nemen en het college 
opdracht te geven te onder-
zoeken op welke terreinen en 
in welke mate samenwerking 
en/of uitbesteding gewenst of 
mogelijk is.

Overgewicht
Ook het project ter bestrijding 
van overgewicht bij jongeren is 
geagendeerd. Het uitvoerings-
programma Sociaal Beleidskader 
‘Welzijn werkt’ agenda 2007 
van de provincie Noord-Holland 
biedt mogelijkheden om subsi-
die aan te vragen voor onder 

meer het bestrijden en voorko-
men van overgewicht en obesi-
tas onder jongeren. De subsidie-
kans is groter als de aanvrager 
tevens de activiteiten aantoon-
baar financiert. Voorgesteld 
wordt een bedrag van € 13.800 
te reserveren uit de post ‘on-
voorzien 2007’ voor de cofinan-
ciering van het project, in af-
wachting van de subsidie.

UMTS masten in commissie 
Projecten & Thema’s
Een dag later zal de commissie 
Projecten & Thema’s vergade-
ren. Tijdens deze vergadering 
zal een deskundige van het 
Nationaal Antennebureau een 
presentatie verzorgen over de 
mogelijke effecten van UMTS/
GSM masten ten aanzien van 

Komende dinsdag, 30 januari, staat de reguliere raadsverga-
dering weer op de agenda. Vanaf 20.00 uur zal de raad zich 
weer buigen over een aantal raadsvoorstellen. Met name de 
tijdens de afgelopen commissievergadering besproken voor-
stellen die geen hamerstukken konden worden zullen voor 
een (kleine) discussie kunnen zorgen.

de gezondheid.
Het college besluit ten aanzien 
van deze problematiek de richt-
lijnen van het ministerie van 
VROM te volgen. Letterlijk staat 
in het collegebesluit: “De resul-
taten van het vervolgonderzoek 
van de Universiteit van Zürich 
naar de gezondheidsrisico’s van 
UMTS antennes zijn bekend 
geworden. Uit het onderzoek 
is onder meer gebleken dat er 
geen aanwijzingen zijn dat de 
UMTS-velden effecten hebben 
op welbevinden (bijvoorbeeld 
hoofdpijn, moeheid, duizelig-
heid) of cognitieve functies 
zoals reactiesnelheid en korte 
termijn geheugen.” 

Museum
Een ander interessant project 
dat op de agenda staat is een 
Film- en Geluidsmuseum dat 
is ingebracht door Cor Draijer 
en Jelle Attema jr. Zij stellen 
voor het Gemeenschapshuis 
in de nieuwe plannen voor 
het Louis Davids Carré, te be-
stemmen voor een Film- en 
Geluidsmuseum. Een grote en 
unieke collectie apparatuur 
is bij de beide verzamelaars 
voorhanden en die dreigt voor 
Zandvoort verloren te gaan als 
er geen ruimte voor wordt ge-
creëerd. 

Lahey	en	Van	Densen	Tappers	van		
het	jaar

De zesde biertapwedstrijd die 
café Koper in samenwerking 
met de brouwerij heeft georga-
niseerd was weer een geslaagd 
evenement. Bij de dames 
waren 8 deelneemsters die om 
de titel streden, met een zeer 
verrassende winnares. Niet de 
kampioen van vorig jaar maar 
Anita Lahey, die voor het eerst 
in haar leven (!) een biertje 
tapte, werd tot verrassing van 
alle aanwezigen als kampioen 
gehuldigd. Bonnie Koudijs, win-
nares van 2006, kwam wel in 
de finale maar kon haar uitslag 

van vorig jaar niet evenaren en 
werd uiteindelijk derde.
10 Deelnemers streden om de 
titel ‘Tapper van het Jaar’. Bij de 
heren was de top drie van vorig 
jaar aanwezig en daar waren 
de verwachtingen hoog van. 
Na twee ronden was echter 
Thomas Determann, winnaar 
van vorig jaar, al uitgeschakeld. 
Uiteindelijk werd de runner-up 
van 2006 de grote winnaar 
van de editie 2007. René van 
Densen mag zich een jaar lang 
Tapper van het Jaar noemen.

Donderdag 25 januari gaat 
Sandbar Zandvoort terug naar 
de tijden waarop de klassieke 
rock op zijn hoogtepunt was: de 
jaren zeventig. Thin Lizzy drukte 
daarin voorgoed zijn stempel 
op de rocksound. Goede songs, 
stevige gitaren en rauwe energie, 
precies wat de nieuwe Thin Lizzy 
tribute viermans band laat her 
beleven. Nummers als: Don’t be-
lieve a word, Waitin’ for an alibi, 
Cowboy song, The boys are back 
in town, Southbound, Suicide, 
Johnny the fox and China town. 
Van 21.00 uur tot 00.00 uur.

The Police 
Zaterdag 27 januari speelt 
Synchronicity live vanaf 21.00 
uur. Deze band laat de gouden 
tijden van de jaren 80 herleven 
met een Tribute to The Police. Alle 
grote hits als: So Lonely, Message 
in a Bottle, Every Breath You Take 
komen voorbij. Synchronicity 
stond onlangs nog in de fi-
nale van de Heineken/Buzz tri-
bute tour. Sandbar Zandvoort, 
Haltestraat 58. 

Live	rock	in	
Sandbar	Zandvoort

Vergaderingen	van	Commissie		
en	Raad

René van Densen en Anita Lahey zijn de winnaars van de biertapwedstrijd in café Koper



Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Vestiging Haarlem van Selekt Mail zoekt bezorgers voor een post-

wijk in Zandvoort (postcode 2042 en 2041)

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?

Gat!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

37 te Zandvoort

Vraagprijs: € 262.500 k.k.

Zaterdag a.s. OPEN HUIS Kromboomsveld 37 van  
11:00-13:00 uur! 

Deze zéér goed onderhouden maisonnette bevindt 
zich in een gewilde woonwijk op loopafstand van 
het centrum en het strand. Ruime woonkamer v.v. 
fraaie parketvloer, moderne keuken v.v. inbouwap-
paratuur en granieten werkblad. 2-Slaapkamers 
met mogelijkheid voor een 3e.
• Diverse zonneterrassen met openslaande 

deuren;
• Inclusief inpandige parkeerplaats in parkeer-

garage;
• Servicekosten € 83,= per maand;
• Woonoppervlak ca 100 m2.

7A te Zandvoort

Vraagprijs:  € 295.000 k.k.

              2-93 
te Zandvoort

Vraagprijs: € 259.000 k.k. 

Open 
Huis

Tip 2!

Karakteristieke halfvrijstaande woning met 
garage!! 
Verrassende woning op steenworp van het strand 
en centrum gelegen. Gezellige woonkamer, royale 
woonkeuken, ruime achtertuin met privacy en 
stenen berging. Liefst 4 slaapkamers én de garage 
met elektra aansluiting.
• Vernieuwd elektra, CV ketel van 2001; 
• Karakteristieke details zijn bewaard gebleven;
• Parkeren uitsluitend voor bewoners d.m.v. 

vergunningen; 
• Perceel 175 m2, woonoppervlak ca. 95 m2.

Kromboomsveld

Van Speijkstraat

Van Speijkstraat

Tip 1!

Ideale gezinswoning in kindvriendelijke buurt! 
Absolute top maisonnette in zéér goede staat om 
zo te betrekken. Ruime woonkamer, fraaie L- keuken 
met div. Miele inbouwapparatuur, luxe badkamer 
met ligbad, separate douche en modern badmeu-
bel. Er zijn liefst vier slaapkamers aanwezig!
• Terras met uitzicht over de visvijver;
• Privé parkeerplaats in de afgesloten parkeer-

kelder aanwezig; 
• Bouwjaar 2000, woonoppervlak ca. 110 m2.
• Zaterdag OPEN HUIS van 11:00-13:00 uur!

Kijk	ook	eens	op	
www.zandvoortsecourant.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 4 BeSCHikBaar
BoUw GeStart!

oPleVerinG
Ca. SePteMBer 2007!
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Verkiezing	Zandvoorter	van	het	jaar:
Genomineerden	Uitgelicht

Jan van Essen wordt geboren 
in Twello en rondde de oplei-
ding tot ziekenverzorger af in 
Apeldoorn. In 1980 verhuisde 
hij naar Zandvoort en ging als 
zorgcoördinator aan het werk 
bij Nieuw Unicum. 

Gedurende zijn eerste jaren bij 
Nieuw Unicum is Van Essen 
werkzaam op de jongeren-
afdeling. Hierna ‘verhuist’ hij 
naar de vleugels Meeuwen- en 
Patrijzenhof waar hij inmiddels 
meer dan 20 jaar met hard en 
ziel aan het werk is. Als zorg-
coördinator probeert hij de be-
langen van de groepsbewoners 

te behartigen. Bij problemen 
wordt altijd gezamenlijk naar 
een oplossing gezocht, waarbij 
de belangen van de bewoner 
altijd voorop staan.
Het werk dat hij nu doet bij 

Jan	van	Essen Nieuw Unicum, is wat hij altijd 
al heeft willen doen. Zijn functie 
als zorgcoördinator geeft hem 
erg veel voldoening. “Wat voor 
de één iets heel kleins is, blijkt 
voor een ander heel belangrijk 
te zijn”, vertelt Van Essen. Dat de 
zorgcoördinator gewaardeerd 
wordt blijkt wel uit zijn nomi-
natie, waar bewoners van ‘zijn’ 
afdelingen overigens voor heb-
ben gezorgd. 

Op de vraag wie Van Essen zelf 
Zandvoorter van het Jaar vindt 
kan hij geen antwoord geven. “Ik 
ken de genomineerden eigenlijk 
allemaal niet echt en zou het 
eerlijk gezegd dus niet weten!”, 
aldus Van Essen.

Jan van Essen is al 26 jaar werkzaam 
in Nieuw Unicum

Deze week twee ‘Jannen’ in de schijnwerpers. De een, Jan van essen, is al ruim 26 jaar steun en 
toeverlaat van veel bewoners van Nieuw Unicum. De ander, Jan Lammers, heeft zijn sporen in 
de internationale racewereld meer dan verdiend.

Rondom de bekendmaking van de Zandvoorter van het Jaar 
2006 zal een gevarieerd Zandvoorts programma worden aan-
geboden aan de genodigden. Het middagprogramma ziet er 
als volgt uit:

15.00 Muzikale omlijsting door Mainstream Jazzcombo 

16.00 Welkomstwoord door Peter Kok namens de 
Zandvoortse Courant

 Aansluitend een optreden van Pommetje Horlepiep

16.30 Opnoemen van de namen + motivatie van alle 
genomineerden, door juryvoorzitter Ben Zonneveld

17.00 Bekendmaking van de Zandvoorter van het Jaar 
2006, door waarnemend burgemeester Hester Maij. 
Aansluitend zal Victor Bol, winnaar van 2005, de 
‘wisseltrofee’ doorgeven.

17.30 Optreden van de Beach Pop Singers

18.00 Afsluiting en dankwoord door Peter Kok

18.30 Buffet in restaurant Tethys, waar de Beach Pop 
Singers een tweede optreden zullen verzorgen

Zandvoorter	van	het	Jaar	2006
Indien u overdag verhinderd bent kunt u zich ook 
alleen voor het ‘Zandvoorts buffet’ aanmelden! 

Aanmelden per e-mail kan ook: 
gillis@zandvoortsecourant

 
 Aanmelding middagprogramma/uitreiking 
 Zandvoorter van het jaar 2006:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Met:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (aantal personen)

 Aanmelding ‘Zandvoorts buffet’ met             personen

Bezit u een Zandvoortpas?  Ja, nummer

       Nee

Deze bon kunt u sturen naar: Hogeweg 32 - 2042 GH Zandvoort

Middagprogramma	3	februari
NH Hoteles

Zandvoorter	van	het	Jaar	2006
Zaterdag	3	februari	in	het	NH	Hoteles	Zandvoort:	en	u	kunt	erbij	zijn!

Bekendmaking
U bent van harte welkom bij het 
middagprogramma waar de be-
kendmaking zal plaatsvinden. 
Daarvoor kunt de bon hiernaast 
ingevuld opsturen of een e-mail 
sturen naar gillis@zandvoort-
secourant.nl. Uiteraard zijn er 

grenzen aan het aantal gasten 
dus zorg dat u er snel bij bent!

Zandvoorts Buffet
Na de bekendmaking zal NH 
Hoteles een speciaal buffet ser-
veren waarvoor u zich, apart van 
de bekendmaking, kunt aan-

Nog een week en dan is het zover! Zaterdag 3 februari zal 
burgemeester Hester Maij de Zandvoorter van het Jaar 2006 
bekend maken. Dit gebeurt tijdens een feestelijk middagpro-
gramma in het NH Hoteles.

melden. NH Hoteles heeft een 
buffet samengesteld van onder 
andere Zandvoortse ‘Waterzooi’, 
sliptongetjes en diverse vlees-
schotels. Voor de kleintjes is er 
een speciaal ‘Nino Happy Buffet’. 
De voorgerechten en het dessert 
maken het een driegangen buf-
fet! De prijs voor dit Zandvoort 
buffet is € 27,50 per couvert 
(voor de kinderen is een aparte 
prijs). Als u ZandvoortPas-hou-
der bent, krijgt u €5 korting! 

De 50-jarige Jan Lammers 
behoeft nauwelijks introduc-
tie. Als jonge jongen meldde 
hij zich aan bij de slipschool 
van de legendarische Rob 
Slotemaker en werd daar 
‘baanspuiter’. Net zoals veel 
jongens uit zijn leeftijdsklasse 
die dezelfde ‘sprong’ hadden 
gemaakt, kreeg hij langzamer-
hand rijles van ‘Sloot’.
Jan ontwikkelde zich echter 
sneller en beter dan de ande-
ren en werd al op zeer jongen 
leeftijd door zijn mentor in-
geschreven voor allerlei races. 
Uiteindelijk kwam Lammers in 
het walhalla van de autosport 

terecht: de Formule 1. Later zou 
Lammers een bekendheid wor-
den in de klasse prototypes en 
zelfs de beroemde 24 Uur van 
Le Mans winnen.

Jan	Lammers Lammers is genomineerd 
omdat hij , samen met 
Circuitdirecteur Hans Ernst, 
de A1GP naar Zandvoort 
heeft gehaald. Lammers is 
zogenaamde seatholder van 
Team Nederland. Verder wordt 
Lammers gezien als een be-
langrijke ‘ambassadeur’ voor 
de autosport en voor het 
Zandvoortse circuit in het bij-
zonder.

Volgens Jan Lammers ver-
dient Peter Michalides de ti-
tel Zandvoorter van het Jaar 
2006: “Deze man doet heel 
veel voor Zandvoort en spreekt 
mij als mens zeer aan!”
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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 

Wilt u WeeR eenS zo’n HeeRlijke
DRoSte pAStille pRoeven?
Op woensdag 31 januari a.s. is dat mogelijk! 

Komt u dan naar de DROSTE-lezing tijdens het Inloop-
punt in de Bibliotheek van 10.00 tot 12.00 uur. Start lezing:  
10.15 uur. De lezing wordt gegeven door mevrouw Marianne 
van Beek. Zij verzamelt al 15 jaar alles wat met DROSTE 
te maken heeft, waaronder originele ansichtkaarten. Aan de 
hand van diverse meegebrachte artikelen gaat zij in vogel-
vlucht door de geschiedenis van DROSTE.

Bij Pluspunt zijn weer een aantal cursussen van start gegaan, 
waaronder:
Authentiek spreken: Wilt u opnieuw ervaren wat het 
is om helemaal jezelf te zijn in het contact met anderen? 
Om te laten zien wie je echt bent? Om voor een groep 
echt jezelf te zijn (i.p.v. te doen)? Dan is deze cursus echt 
iets voor u. De cursus is 8 woensdagavonden van 19.30 tot 
22.00 uur. De kosten bedragen 97 euro. Deze cursus wordt 
ook regelmatig in het bedrijfsleven aangeboden.
peuters in beweging: Tijdens deze cursus krijgt uw 
kind volop de gelegenheid zijn/haar wereld te ontdekken. 
Er wordt met verschillende soorten muziek en speelgoed 
gewerkt. Tevens is er volop gelegenheid voor uw peuter om 
zijn/haar energie kwijt te kunnen. Deze gezellige cursus is 8 
dinsdagochtenden van 10.15 tot 11.15 uur. De kosten be-
dragen 47 euro. 

Andere cursussen waar nog enkele plaatsen vrij zijn: schetsen 
en tekenen, de timmerclub voor kinderen, aquarelleren.

nieuWe CuRSuSSen
Binnenkort starten ook een aantal nieuwe cursussen:

Afslankclub: 
Deze cursus ondersteunt iedereen die gemotiveerd is 
om extra kilo’s kwijt te raken. Er wordt gewerkt met een 
persoonlijk afvalplan dat wekelijks geëvalueerd wordt. De 
cursus bestaat uit 8 lessen en start op maandag 29 januari 
aanstaande van 10.00 tot 11.30 uur. De kosten bedragen 
52 euro.

Buikdansen:  Wil je leren dansen als Shakira, of wil je meer 
dansen op gevoel? Je lichaam versterken en soepeler maken, 
leren improviseren of gewoon gezellig met andere vrouwen 
samen dansen? Dan is deze cursus echt iets voor u. De cur-
sus bestaat uit tien lessen en start op dinsdag 6 februari van 
20.15 tot 21.30 uur. De kosten bedragen 50 euro.

Digitale fotobewerking: Deze cursus is bedoeld voor 
beginners die meer willen weten over het bewerken van fo-
to’s op de computer. Dit kunnen foto’s zijn die met welke 
camera dan ook zijn gemaakt. In de cursus wordt stap voor 
stap uitgelegd hoe u foto’s digitaal kunt bewerken. De cursus 
start 30 januari van 09.00 tot 10.30 uur (6 lessen). De kosten 
bedragen 90 euro, exclusief studiemateriaal boek Addo Stuur 
31,75 euro.

Daarnaast start ook de cursus Internet en E-mail weer op 30 
januari aanstaande (6 lessen).

Voor meer informatie, bel: 023 – 571 71 13

Kristel en haar 
programma 
“Onschuldig”
Aan een theaterpro-
gramma stelt Kristel de-
zelfde eisen als aan een 
ideale avond uit: goede 
gesprekken, ontspannen 
lachen en een gezonde 
dosis seks. Voor gevoe-
lige liedjes, perfecte 
imitaties en herkenbare 
typetjes ben je bij Kristel 
aan het verkeerde adres. 
Weliswaar vindt zij dit 
geweldige ingrediën-
ten voor een avondvul-
lend programma, maar 

ze kan het niet. En dus 
doet Kristel Zweers ge-
woon waar ze goed in 
is. Zij vertaalt haar ir-
ritaties en verbazing in 
een vlijmscherpe confe-
rence. De regie van dit 
programma is in handen 
van Elisabeth Boor.

Informatie en 
kaartverkoop
De voorstelling begint 
om 20.15 uur, de toe-
gangsprijs bedraagt € 
12,-. Kaarten zijn verkrijg-
baar in Circus Zandvoort, 
tel. 571 8686. 

Wie op de hoogte gehou-
den wil worden van ko-
mende Stand-Up Comedy 
en Cabaretprogramma’s 
van Stichting KunstCircus 
Zandvoort kan naam en 
emailadres opgeven 
bij de balie van Circus 
Zandvoort, Gasthuisplein 
5 te Zandvoort of zich op-
geven via website www.
circuszandvoort.nl. 

Spectaculaire	jaaropening	
door	Kristel	Zweers

Aankomende zondag 28 januari belooft het een waar 
spektakel te worden in Circus Zandvoort. Niet alleen 
kan er gelachen worden zo in het begin van het nieuwe 
jaar: een ware paaldansact wordt het publiek voorge-
schoteld. Dit allemaal door ‘oud’-lama Kristel Zweers.

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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Medewerking wordt verleend 
door operettevereniging 
Odeon uit Alkmaar, onder-
steund door en groot aantal 
solisten, en door het orkest 
Philharmonia uit Amsterdam. 
Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Paul Waerts.

De komische operette Die 
Fledermaus wordt gezien als 
een schoolvoorbeeld van de 
Duitse operette. Het is van 
de hand van Johann Strauss 
jr. naar een libretto (tekst 
voor een opera of operette) 
van Carl Haffner en Richard 
Genée. De première was op 
5 april 1874 in het Theater an 
der Wien in Wenen. Ondanks 
dat het een operette is, wordt 
Die Fledermaus door ‘Opera 
America’ (een overkoepelende 
organisatie met vooraanstaan-
de leden als de Metropolitan 
Opera, de San Francisco Opera 
en de Dallas Opera) gezien als 
de meest opgevoerde opera 
in de negentiende eeuw in 
Amerika.

Het verhaal
Vanavond vindt een spectacu-
lair feest plaats ten huize van 
de schatrijke excentrieke prins 
Orlofsky. De vraag is alleen, 
hoe kom je daar als gewone 
sterveling binnen en wat trek 
je aan? Welke veroveringen 
zijn er te maken? Voor je het 

weet ga je op in het turbulente 
dansfestijn. Ondergedompeld 
in de roes van de wals en de 
champagne, achter maskers 
en beschermd door een valse 
naam hopen alle aanwezigen 
op de vervulling van heime-
lijke wensen. Kunnen al die 
fantasieën inderdaad in één 
nacht waarheid worden? Geen 
wonder dat op de roes van de 
nacht een ontnuchterende ka-
ter volgt. Alle maskers moeten 
worden afgelegd en het is de 
vraag hoe pijnlijk het zal zijn 
om de draad van het leven van 
alle dag weer op te pakken. Wat 
is er in de tussentijd gebeurd? 
Was het inderdaad allemaal 
maar een grap, een maskerade, 
een niemendalletje? Over één 
ding kunnen we het met z’n 
allen eens zijn: op de ochtend 
na de avond die ervoor kwam: 
‘Champagner hat’s verschul-
det...’ het is allemaal de schuld 
van teveel champagne...
(bron: www.reisopera.nl)

Kaarten
Het concert begint om 20.15 
uur en de kerk gaat om 19.45 
uur open. Entreekaarten zijn 
in de voorverkoop a €15 te 
verkrijgen bij: Kaashuis Tromp 
en Bruna Balkenende, beide 
aan de Grote krocht en Music 
Store in de Kerkstraat. Aan de 
kerk zijn eveneens kaarten te 
verkrijgen à €17,50.

Operette	Die	Fledermaus	in	
Agathakerk

Op vrijdag 16 februari aanstaande wordt in de Agatha kerk de 
operette ‘Die Fledermaus’ van Johann Strauss jr. opgevoerd. Die 
Fledermaus is een komische operette in drie bedrijven. Het con-
cert wordt door de stichting Classic Concerts georganiseerd. 

Advies	werkgroep	Cultuur	naar	wethouder

men tot een ‘culturele raad’, 
en onderzoek naar cultuur 
en goede informatie op het 
gebied van alle kunst- en cul-
tuurmogelijkheden binnen de 
gemeente Zandvoort.

In zijn dankwoord zei Toonen 
dat hij blij is met het werk 
van de groep. De wethouder: 
“Zandvoort heeft sinds 1973 
geen nieuw beleid voor de 
kunst en cultuur in Zandvoort 
ontwikkeld. Het wordt dus 
hoog tijd dat we de handen 
uit de mouwen steken. Ik heb 
al bij diverse gelegenheden 

Donderdag werd in het Zand-
voorts Museum het advies 
‘Een wervend kunst- en cul-
tuurbeleid voor Zandvoort’ 
van de werkgroep Cultuur 
aan burgemeester Hester 
Maij overhandigd. Omdat zij 
cultuur ‘niet in portefeuille 
heeft’, gaf zij het advies aan 
de eveneens aanwezige wet-
houder Gert Toonen. 

In zijn toespraak zei voorzit-
ter van de werkgroep Paul 
Olieslagers dat er een duidelijk 
beleid in Zandvoort moet ko-
men op het gebied van kunst 
en cultuur. Beide zijn wel in 
Zandvoort aanwezig maar 
met name de jongeren laten 
het, een enkeling daargela-
ten, aan zich voorbij gaan. Hij 
roept het college op om voor 
stimulering van jongeren te 
zorgen en wel op zo kort mo-
gelijke termijn. Tevens brak hij 
een lans voor de Zandvoortse 
beeldende kunstenaars. Het is 
de werkgroep een doorn in het 
oog dat er nog steeds kunste-
naars zijn die nauwelijks een 
atelier hebben en een centrale 
galerie voor de BKZ is ook een 
wens die moet worden inge-
vuld. Ook wil Olieslagers ko-

C U L T U U R

aangegeven mij hier sterk voor 
te maken.” Hij gaf aan dat de 
provincie bezig is om vooral in 
kleinere gemeenten een kunst- 
en cultuurbeleid te subsidiëren 
en verwacht nog in 2007 met 
een Kunstnota te kunnen ko-
men. De nota Cultuur zou dan 
in 2008 moeten volgen maar 
“het zou ook zo kunnen zijn 
dat dit al in 2007 zijn beslag 
heeft”, aldus de wethouder. Hij 
nodigde de werkgroep uit om 
samen met het college mee 
te denken om tot beleid te ko-
men en noemde het advies een 
grote inspiratiebron.

Stemmen	op	de	Zandvoorter	van	het	Jaar
Hierbij geven wij u nog
eens alle namen van de ge-
nomineerden voor de titel 
‘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 

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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 geldig indien voorzien van uw adresgegevens!

I Cantatori Allegri (ICA), onder lei-
ding van Jan Peter Vertseege, is 
een groep geoefende amateurs, 
die meerstemmige muziek ten ge-
hore brengt. Dwarsfluitensemble 
Tutti Flutti bestaat al sinds 1987 
en wordt gevormd door acht flui-
tistes onder leiding van dirigent 
Egbert-Jan Louwerse. De nadruk 
ligt op zuiverheid, klankvorming 

en samenspel. Het ensemble 
wordt gevormd door piccolo’s, 
gewone dwarsfluiten, altfluiten 
en basfluiten. 

Kaarten kosten € 7,50 en zijn aan 
de zaal verkrijgbaar. Het concert 
begint om 14.30 uur.
Meer informatie over Child Aid kunt 
u vinden op www.child-aid.info.

Dubbelconcert	in	De	Krocht
Het Zandvoortse kamerkoor I Cantatori Allegri en dwarsfluiten-
semble Tutti Flutti uit de omgeving van Utrecht, verzorgen op 
zondagmiddag 28 januari een concert in De Krocht. Tijdens het 
optreden wordt een keur aan bekende en minder bekende mu-
ziek ten gehore gebracht. De opbrengst van het concert gaat 
deels naar een Boliviaans weeshuis. Dit is een project van Child 
Aid, waar ook de Zandvoortse Gerjanne Sluijter zich voor inzet.

Cultuurwethouder Gert Toonen nam het advies ‘Een wervend kunst- en 
cultuurbeleid voor Zandvoort’ van de werkgroep Cultuur in ontvangst

Laatste kans om uw stem uit te brengen: woensdag 31 januari sluit de stembus!



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Ook op de waxjassen  
en laarzen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

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 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.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting op alle spiegels!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Resplandy	Sauvignon	Blanc
of	Merlot	per	fles	€	4,95
6	halen	-	5	betalen!

In	de	maand	Januari:
Mager	rundergehakt
�	kilo	€	4,95

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!

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

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

Voor houders van de Zandvoortpas:
Onze heerlijke saté van varkenshaas voor €10,- (i.p.v. €12,-). 

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

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

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor ZandvoortPas

houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(ma. en di. gesloten)

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

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

4	Slavinken

voor	€	3,95

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

Nieuw zomercollectie van CKS is binnen!

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

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding



ZandvoortPas:	Mooie	aanbieding	Autobedrijf	Zandvoort
Autobedrijf Zandvoort in de Kamerlingh Onnesstraat is het eerste autobedrijf 
in Zandvoort dat de ZandvoortPas accepteert. De altijd goedlachse eigenaar 
Rob Witte is blij dat hij zijn klanten erop kan wijzen dat zij van mooie aanbie-
dingen gebruik kunnen (gaan) maken.

De eerste periode in het nieuwe jaar 
heeft Witte als actie: geen afmeldkos-
ten na een APK keuring! Dat scheelt 
een hoop geld en Witte is nog meer 
van plan. Hij beveelt van harte de ad-
vertenties aan die op de ZandvoortPas-
pagina’s staan. Daarin zal hij zijn acties 
bekendmaken.

Ervaren monteur
Autobedrijf Zandvoort is een zeer dy-
namisch bedrijf en al sinds jaar en dag 
in Zandvoort gevestigd. Onlangs gaf 
zijn chef-werk Jan Donker aan ermee 
te gaan stoppen. Witte zat slechts heel 
even met de handen in het haar maar 
al snel kon hij goed nieuws bekend 
maken: Hans Plu, een ervaren mon-
teur die in de regio bij diverse Seat en 
Volkswagen garages heeft gewerkt, 
komt zijn team versterken.

Gouden tip
Witte heeft nog een ‘gouden’ tip voor 
zijn klanten: “Ik wil de mensen ook 
attent maken op het feit dat al twee 
maanden voordat de APK afgelopen is, 

de auto kan worden aangeboden voor 
de keuring. Dit is voor eventuele repa-
ratietijd. Wordt hij goedgekeurd dan is 
de APK zelfs 14 maanden geldig!” Een 

ondernemer die dus met zijn klanten 
meedenkt!

Autobedrijf Zandvoort is gevestigd aan 
de Kamerlingh Onnesstraat 23, tel: 023-
5714580 en is maandag tot en met vrijdag 
08.00 uur tot 18.00 uur geopend en zater-
dags voor snelle service. Zie voor meer in-
formatie www.autobedrijfzandvoort.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor	alle	ZandvoortPashouders	de	aanbiedingen	van	deze	week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

Horloges en accessoires
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% korting 
          op Pilates

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

 Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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
North Sea Piercing - Oranjestraat
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
OVM fotografie - 06 41328762
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
 

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht

Horeca: 
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
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Krant	niet	ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Vrijdag 26 januari

Klaverjassen
Aanvang 19.30 uur

Aanmelden aan de bar.

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)

Dagelijks wisselend 
3 gangen menu vis/
vlees à € 18,50
Hele week tussen 
17.00- en 18.00 uur:
Halve prijs!
Zeestraat 26
2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497
Donderdags gesloten.

Prijsvraag

Wat is een Scomber 
scombrus?

bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt 
beloond met een heerlijke verrassing. Stuur uw oplos-
sing uiterlijk 31 januari 2007 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 telefoonummer te vermelden!

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	�3	januari	t/m	26	januari	
		€	24,50

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
Tartaar	van	tonijn

met limoen-koriandercrème en verse kruiden
of

Gebakken	lamshaasjes	met	geca-
rameliseerde	knoflook

op salade van peer en hangop 
of

Carpaccio	van	pomodori
met warme stilton en gepocheerde peer

H H H
Presentje	van	kabeljauw	en	courgette

met Provençaalse tomaten-olijfsaus
of

Geroosterd	Iberisch	zwijn	met	ras	el	hanout	
en shi-itakenroomsaus

of
Tandoori	schotel

met Valess, pasta en verse groenten
H H H
Dessert	

Verleiding,	Passie	of	Liefde
Voor	reserveringen:	023-57�6��9/info@tfaz.nl
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door Nel Kerkman

De pol ik l iniek , locat ie 
Zandvoort, is per 1 januari 
2007 opgeheven en dit bete-
kent het verdwijnen van de 
onafhankelijkheid van menig 
Zandvoortse burger. 

Verleden tijd
In de periode dat men nog 
het wasgoed in een zinken 
teiltje sopte, kolen schepte 
voor de kachel, kleedjes klop-
te met de mattenklopper, was 
Zandvoort al in het bezit van 
een ziekenhuis. Het hospitaal 
was gelegen aan de toen-
malige Paradijsweg waar nu 
de Dr. Schaepmanstraat te 
vinden is. Het ziekenhuis viel 
vanaf 1906 onder de verant-
woordelijkheid van de Noord-
Hollandse Witte Kruis vereni-
ging. In  ‘de Zandvoortsche 
Badcourant’ staat in het jaar-
verslag van het Witte Kruis dat 
in het ziekenhuis ‘lijders aan 
besmettelijke ziekten’ wor-
den verpleegd. In 1919 wordt 
het hospitaal, vanwege grote 
schulden, voor 5200 gulden 
te koop aangeboden aan de 
gemeente Zandvoort. Het is 
het eerste en laatste zieken-
huis wat Zandvoort ooit heeft 
gehad.

Gezondheidscentrum
In 1932 komt in het gebouw 
aan de Poststraat het consul-
tatiebureau. Het is niet echt 
een gezellige locatie waar ba-
by’s en kinderen ontvangen 
kunnen worden. Voor kinder-
wagens is in de kleine en don-
kere ruimte van het gebouw 
geen plaats, die moeten nood-
gedwongen buiten staan. De 
kruisverenigingen (het witge-
le, oranjegroene en het groene 
kruis) gaan een fusie aan en 
daaruit komt de Stichting 
G e z o n d h e i d s c e n t r u m 
voort. In april 1973 wordt 
met financiële medewer-
king van de Gemeente en 
geld uit de opbrengst van 
de Kinderpostzegels, een 
gezondheidshuis aan het 
Beatrixplantsoen gebouwd. 

Specialisten
De ruimte in het centrum is 
vrij groot en in overleg met de 
Gemeente Zandvoort worden 
er specialisten aangetrokken 
voor een nog betere service 
aan vooral de oudere mensen, 
die nu niet meer naar Haarlem 
hoeven af te reizen. De aange-
boden diensten in het gezond-
heidscentrum zijn zeer divers; 
van trombosedienst, labora-
torium, consultatiebureau, 

Verleden,	heden	en	toekomst	van
de	Zandvoortse	Gezondheidszorg
Over de gezondheidszorg heeft Zandvoort jarenlang nooit te 
klagen gehad. Vanaf 1900 zijn er altijd goede voorzieningen 
op dat gebied aanwezig geweest. Tot op heden, want door het 
slechtnieuwsberichtje dat het college van B&W eind decem-
ber 2006 van Raad van Bestuur Spaarne Ziekenhuis ontving, 
werd Zandvoort abrupt wakker geschud.

diëtiste, tot aan een uitleen-
magazijn. Alles is aanwezig en 
tot 1998 groeien de bomen tot 
aan de hemel.

Doek valt
Ondertussen besluiten drie 
artsen een stuk grond te kopen 
om bij het Beatrixplantsoen 
hun huisartsenpraktijk te ves-
tigen. “Ondanks dat er in 1997 
nog 377 mensen per week het 
Gezondheidscentrum bezoe-
ken”, vertelt oud voorzitter 
Fred Bakels, “wordt in 2000 
door het Stichtingsbestuur 
besloten om het gebouw te 
verkopen. De reden voor deze 
beslissing is de verhuizing 
van de zuigelingenzorg en de 
wijkverpleging van de toen-
malige Kennemer Thuiszorg 
naar de polikliniek bij Huis 
in de Duinen. Na 25 jaar ge-
zondheidszorg in Zandvoort 
valt het doek. De gedeeltelijke 
opbrengst van de verkoop van 
het centrum aan de huisart-
senpraktijk wordt, cynisch 
genoeg, geschonken aan de 
polikliniek om apparatuur te 
kopen.” 

Polikliniek
In 2000 wordt er, na jarenlange 
besprekingen met Gemeente 
Zandvoort, Spaarne Ziekenhuis 
en de Raad van bestuur van 
Stichting ZorgContact, beslo-
ten om een polikliniek in het 
Huis in de Duinen te reali-
seren. Wethouder Oderkerk 
(VVD) stelt aan de raad voor 
om 275.000 gulden uit de 
reservepot van gehandicap-
ten (de WVG) te halen om de 
Stichtingskosten te delen met 
Spaarne Ziekenhuis. Het mini-
ziekenhuis moet de klachten 
van de bereikbaarheid van de 
bestaande ziekenhuizen in 
Haarlem en Heemstede ver-
minderen. De opening van de 
polikliniek is in januari 2001 
een feit maar na nog geen 6 
jaar wordt deze gesloten. 

Toekomst?
De huidige Zorgstraat is afge-
slankt, alleen het consultatie-
bureau en de trombosedienst 
huren nog de ruimte van Huis 
in de Duinen. De toekomst 
ziet er somber uit voor de 
Zandvoortse gezondheids-
zorg. Misschien komt er ooit 
nog een mini-ziekenhuis in 
het centrum? In ieder geval 
belooft wethouder Toonen 
zijn uiterste best te doen om 
in 2008 weer een polikliniek te 
(her)openen. 

door Nel Kerkman 

Eén van de vrijwilligers en 
tevens bestuurslid van afde-
ling Kennemerland NGV is 
Leendert de Jong. Op school 
was geschiedenis één van 
zijn lievelingsvakken en dat is 
altijd zo gebleven. In meer dan 
30 jaar is zijn passie voor de 
genealogie alleen maar aan-
gewakkerd. “Het is een soort 
virus waar je niet meer vanaf 
komt. Erger nog, je gaat steeds 
dieper wroeten in de geschie-
denis. Het leuke ervan is dat 
je steeds meer te weten komt 
over: wie waren mijn voorou-
ders, hoe leefden ze en wat de-
den ze voor de kost”, legt De 
Jong enthousiast uit. 

Fris bloed
Leendert de Jong woont 
al meer dan 20 jaar in 
Zandvoort en vindt zich een 
‘echte’ Zandvoorter. Echter 
de Scharrekoppen wrijven 
hem onder zijn neus dat het 
niet zo is. “Maar wat is nou 
authentiek”, vraagt De Jong 
zich af. “Als je naar de voorou-
ders van een Paap, Koper, Keur 
etc. op zoek gaat, blijkt dat ze 
helemaal niet uit Zandvoort 
maar uit Duitsland of Canada 
komen. Wat is tenslotte een 
naam? Trouwens, een beetje 
fris bloed is ook wel goed an-
ders krijg je te veel inteelt”, 
vindt De Jong.

Zoekactie 
Er zijn 15.000 Zandvoortse ak-

ten in de computer ingevoerd 
en de vrijwilligers hebben het 
project verder uitgebreid. Het 
heeft in totaal 2 jaar geduurd 
voor alle begraaf-, huwelijk- en 
doopboeken van de Hervormde 
kerk in kaart waren gebracht. 
Voor de Katholieke kerkboeken 
moet men nog een bezoek 
brengen aan het archief van 
Bloemendaal omdat destijds 
de doop en trouwakten daar 
en niet in Zandvoort zijn ge-
archiveerd. 

Eindresultaat
“Het is best een klus geweest 
omdat het handschrift vaak 
door de vele krullen moeilijk 
te ontcijferen is. Maar het re-
sultaat is geweldig”, reageert 
de Jong. Hoewel er nog dage-
lijks aan de verfijning wordt 
gewerkt, is er besloten om 
het project af te ronden. Het 
huidige bestand is op een CD-
rom gezet en is voor € 7,50 te 
koop. “Mocht het helemaal 
niet lukken dan is er altijd wel 
iemand van de NGV die graag 
wil helpen er een boeiende en 
succesvolle speurtocht van te 
maken”, vertelt De Jong ten-
slotte. “Het is een gemakke-
lijk programma en met deze 
familiegegevens kan iedereen 
op onderzoek gaan naar zijn 
voorouders.” 

De CD-rom is te koop 
o p  d e  e e r s t vo l g e n d e 
Genootschapsavond Oud 
Zandvoort van 7 maart of an-
ders bij L. de Jong, tel. 5713113

Ontdekkingsreis	naar	
het	verleden

“Wie op zoek gaat naar zijn voorouders kan best wat hulp 
gebruiken” vindt de Nederlandse Genealogische Vereniging 
(NGV). De vrijwilligers van afdeling Kennemerland NGV, waar-
onder Zandvoort valt, hebben zich deze woorden ter harte ge-
nomen met als resultaat een afgerond genealogisch project.

Vrijwilligers van Kennemerland NGV sluiten het genealogisch onderzoek af met 
een gezellige bijeenkomst in het Zandvoorts Museum.
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Storm, wind of regen…
Met een bloemetje van 
Bluijs, kunt u er weer 

even tegen!

De winkel op de Grote Krocht van

is gesloten wegens verbouwing
van 18 januari t/m 2 februari
De verkoop van de wintercollectie gaat gewoon 

door in ons tijdelijke winkeltje in de Haltestraat

Kortingen van 50% of meer!
Rosarito – Haltestraat 15 - 5713225

Bekendmaking	Zandvoorter	van	het	Jaar	2006
3	februari	in	NH	Hoteles

Oranjestraat 18, Zandvoort , tel: 06 22 44 36 39

Massage
bij Rosa

Sport/Shiatsu massage
Ontspannings massage

Hot Stone massage

Massage`s vanaf � 20,- en alleen op afspraak

Wilt u uw Nederlands verbeteren? Heeft u 

MOEITE MET LEZEN 
EN SCHRIJVEN? 

U bent echt niet de enige. Doe een cursus 
bij het ROC Nova College. Ook Engels, reke-
nen en computerlessen. Gratis proefles! Bel 

023-531 95 53 en vraag naar Annet Flink.

tanDartSenPraktijk atC wilHelMina
Wilhelminastraat 61, 2011 VL Haarlem, Tel.: 023 – 553 10 10

 
Bent u op zoek naar een (nieuwe) tandarts?

 Van harte welkom!
Wij nemen nog patiënten aan! 

Meerdere tandartsen en mondhygiënisten
Zeer ruime openingstijden, óók avonden 

Bel ons of kom langs voor een inschrijfformulier.
Inschrijven kan ook via onze website:
www.atcwilhelmina.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

Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort
zoekt wegens reorganisatie

• part-time en full-time 
 medewerkers bediening
• weekend medewerker voor 
 de spoelkeuken (per medio maart)

Reacties inclusief pasfoto en CV kunt u richten aan:
Fairy Golf BV
T.a.v.: Mevrouw H. van Houten
Kennemerweg 78
2042 XT Zandvoort
of: fairygolf@quicknet.nl 

Kijk	ook	eens	op	www.zandvoortsecourant.nl

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

GRATIS	SALSA	PROEFLES	
DINSDAG	6	FEBRUARI
van	�9.00	tot	20.00	uur

VANAF	20.00	UUR:
SALSA	AFTER	WORK	PARTY

DINSDAG 13 FEBRUARI  A.S. STARTEN  
WE WEER MET EEN NIEUWE

 CURSUS VOOR BEGINNERS TOT 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 
INSCHRIJVING OF INFORMATIE CONTACT OPNEMEN 

MET, OF LANGSKOMEN BIJ,  TAKE FIVE. 
023-5716119 / INFO@TFAZ.NL
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HOROSCOOP

Kreeft
21 juni - 21 juli

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Iemand op je werk vindt je 
zeer spannend... Maar is die 
niet toevallig al bezet? Waar 
begin je dan aan? Zoek een 
ander object uit om je liefde 
op te projecteren. Is dit bin-
dingsangst of gewoon pech?

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Je bent deze week sterk op de 
ander gericht. Maar dan moet 
het wel de ware zijn, want ie-
mand anders verdraag je niet 
zo makkelijk om je heen. Je bent 
nu superromantisch, maar ook 
angstig. Relax een beetje!

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Je krijgt opzienbarende idee-
en: je wilt dit exemplaar niet 
meer kwijt en denkt dus aan 
samenwonen of trouwen en 
zo. Eigenlijk snap je nu pas 
waarom mensen dat doen. 
Later in de week ga je er ook 
de praktische kant van zien.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Door je steeds door ervaringen 
uit het verleden te laten leiden, 
beperk je jezelf. Zekerheid zit 
in jezelf, in je gevoel. Later deze 
week weet je het gewoon: hij 
is het helemaal! Geniet ervan 
en maak veel lol.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Heb je tijd nodig om te wen-
nen aan het feit dat het zo 
leuk is? Eerst wil je het liefst 
samen thuisblijven; dan heb 
je hem helemaal voor jezelf 
alleen. Later geloof je het pas 
en gaan jullie lekker stappen. 
Leuk!

Ook al begin je met gekissebis 
over van alles, door de dingen 
echt met hem te bespreken krijg 
je aan het eind van deze week 
een heerlijke relatie. Los die 
misverstanden dus op. En trek 
je niet alles zo persoonlijk aan.

Tweelingen
21 mei - 20 juni

De vonken vliegen er in het 
begin van af; je kunt niet van 
elkaar afblijven! Heerlijk, maar 
tegelijkertijd ook heel eng. Aan 
het einde van de week kun je el-
kaars gedachten bijna lezen...Is 
dat wat je wilt op dit moment?

STIER
21 apr. - 20 mei

Je krijgt het natuurlijk weer 
benauwd en gaat hevig aan 
hem twijfelen. Praten over wat 
je dwarszit, brengt jullie dich-
ter bij elkaar. Neem de tijd om 
elkaar goed te leren kennen. 
Trouwens: ook werk vraagt nu 
je aandacht!

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Als je hem nu gewoon zegt dat 
je hem een stuk vindt, kom je 
meteen verder. Maar door zo 
bitchy te doen begrijpt hij er 
weinig meer van. En zo verdoe 
je erg leuke romantische uur-
tjes... Zonde, Ram!

Leeuw
22 juli - 22 aug.

Voorzichtig als je nu de ware 
hebt ontmoet. Het kan natuur-
lijk best, maar loop niet te hard 
van stapel. Je zit op zo’n mooie 
roze wolk, dat je daar later in 
de week wel van af moet val-
len. Dromen is oké, maar blijf 
wel nuchter.

Je stort je eerst helemaal in het 
grote, spannende avontuur. Later 
ga je meer nadenken. Mag je bij 
zijn familie thuiskomen of kan 
dat niet? Wegwezen in het laat-
ste geval. Anders kun je verliefd 
blijven, op weg naar nergens.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Ben je aanvankelijk nog in 
je dromen met een geliefde 
bezig, in de loop van de week 
wordt het werkelijkheid. Je 
hebt nu zoveel sjans dat je 
kunt uitzoeken! Loop niet weg, 
maar neem het initiatief.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

 

1 Bereik en behoud je 
ideale gewicht!  
S.J. Bakker  
 € 17,95

 
2 Bereik je ideale 
 gewicht!  
 S.J. Bakker  € 13,95 

3 De vliegeraar
 K. Hosseini € 10,00

4 Komt een vrouw bij
 de dokter
 Kluun  € 12,50 

5 De weduwnaar
 Kluun € 16,00

6 De duivel draagt 
 Prada
 L. Weisberger € 10,00

7 Aanzien van 
 / 2006 € 15,95 

8 De reünie
 Vlugt, S. van der 

 € 12,50

9 Nachtschade
 K. Slaughter & 
 I. Lenting € 10,00

10 Trouweloos
 K. Slaughter € 12,50

(bron: Bruna)

DE TI EN
Deze week de Top10 boeken 
van dit moment:

Column

Helaas zit mijn reis er al-
weer op. Ik ben niet alleen 
in Costa Rica geweest, 
maar ook acht dagen in 
Panama. Op een eiland in 
de Caribische Zee om de 
Spaanse taal te leren. Een 
eiland in de Caribische Zee? 
Dat klinkt goed! Zou je den-
ken. Bij mijn aankomst op 
het eiland was het al aan 
het regenen en de straten 
waren een en al modder. 
Eerst even lekker een dou-
che nemen, dacht ik. Helaas, 
er was geen water op het 
eiland. Zoveel regen en dan 
toch geen water? 
De volgende dag was het 
weer gelukkig iets beter, 
dus meteen naar het strand. 
Geen strand kunnen vinden. 
En nog steeds geen water 
in de douche en toilet. De 
familie bij wie ik verbleef, 
had gelukkig wel wat re-
genwater opgespaard, 
dus met emmertjes in de 
weer. Uiteindelijk toch nog 
een mooi strandje kunnen 
vinden (45 minuten met 
de bus) en drie ochtenden 
water in de douche gehad. 
De Spaanse lessen waren 
trouwens erg leuk.

Na de laatste les meteen 
terug naar Costa Rica. Het 
is een heerlijk land, erg 
comfortabel om in rond te 
reizen en om vakantie te 
vieren. Maar de acht dagen 
in Panama hebben mij meer 
doen beseffen dat bepaalde 
dingen die wij vanzelfspre-
kend vinden, eigenlijk niet 
zo vanzelfsprekend zijn. 
Zoals stromend water, laat 
staan stromend warm wa-
ter. Of afvalverwerking, dat 
je je afval kan scheiden in 
de groene en de grijze bak. 
Daar ligt overal afval langs 
de weg, op het strand en 
in de natuur, waardoor al-
les ontzettend gaat stin-
ken. Toch ben ik blij dat ik 
ook dat heb meegemaakt. 
Alles bij elkaar was het een 
mooie ervaring, mijn vijf en 
een halve week in Midden-
Amerika!

Stephanie

	Panama

Tegenwoordig zie 
je in de telefoon-
winkels diverse 
moderne ladyp-
hones staan, 
maar de aller-
nieuwste la-
dyphone van 
Samsung (E 
500) heeft, 
naast func-
tionaliteit en 
leuke extra’s (een geïn-
tegreerde spiegel en metamor-
fose-kit), een gouden glans. Als 
je hem koopt heb je goud in je 
handen! Deze Samsung kost  
€ 369! Ga voor meer info naar 
de dichtsbijzijnde winkel voor 
mobiele telefonie.

Chocofondue
WHAT’S NEW AND WHAT’S HOT

Wat dacht je van een gezichtsbehandeling met cho-
cola? Mijn eerste gedachte was: wow! De chocola 
zorgt voor hydratatie en vernieuwt de huid zo snel 
dat je jezelf niet meer herkent! Het enige probleem 
is dat je waarschijnlijk vanwege de geur en de smaak 
een hapje tussen de behandeling door niet kunt 
weerstaan! De chocofondue bestaat uit 64% uit pure 
cacaomassa en is er in witte chocolade en in mint-
chocolade. 
Na zo’n 
treatment 
voel je je 
helemaal 
geweldig 
en zo goed 
als nieuw! 
Voor meer 
info: 0348-
553199

Ladyphone
De juiste lip-

gloss kan 
jou de 
a v o n d 
va n  j e 
l e v e n 
b e z o r -

gen. Dior kan 
hiervoor zorgen! Het zilve-
ren hartje met kristallen van 
Swarovski en parels, geïnspi-
reerd op de juwelencollectie 
van Pretty Dior, bevat twee 
tinten. Hiervoor betaal je he-
laas wel een hand vol geld 
(Dior Pretty Charms Magical 
Seduction 001: € 58,51). Wil je 
voor iets goedkoper glamour-
achtig uitzien? De lipglossen 
van Bourjois zijn ook te gek!

Pretty	Dior



Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

	 Enkele	voordelen	voor	u	op	een	rijtje:
•		 Voor	2007	hebben	al	ruim	1300	huishoudens	een	ZandvoortPas	en	dat	aantal	groeit	nog	wekelijks	
•		 Wekelijks	uw	aanbieding	in	de	Zandvoortse	Courant	in	full	colour
•		 U	bepaalt	helemaal	zelf		welke	aanbieding	u	doet	voor	Pashouders
•		 Gratis	redactionele	aandacht	in	de	krant	voor	u	als	deelnemer
•		 Extra:	alle	aanbiedingen	staan	ook	gratis	op	www.zandvoortpas.nl
•		 Veel	promotie	ZandvoortPas	door	middel	van	publicaties	in	o.a.	de	Zandvoortse	Courant,	maar	ook	buiten	
	 Zandvoort:	iedereen	kan	een	ZandvoortPas	aanschaffen,	dus	ook	niet-Zandvoorters	(en	er	zijn	er	al	een	aantal…)
•		 In	de	zomermaanden	wordt	de	Zandvoortse	Courant	(natuurlijk	met	al	uw	ZandvoortPas	aanbiedingen)	
	 ook	verspreid	op	de	campings	(4)	en	de	strandhuisjes	(750)
•		 Ter	ondersteuning	zijn	gratis	toonbankstandaards	en/of	raamschildjes	verkrijgbaar,	waarop	u	zelf	uw	
	 ZandvoortPas	aanbiedingen	kenbaar	kan	maken
•		 Vraag	naar	de	zeer	voordelige	tarieven	en	de	uitgebreide	mogelijkheden	

Van Meeuwen Bedden ruimt op
nu

€ 2695,-
van € 3659,-

DIVERSE STOFSOORTEN 
EN KLEUREN 
DIVERSE MATEN 
MOGELIJK

SCANDINAVISCHE 
BOXSPRINGCOMBINATIE SÖVA
bestaande uit 2 boxsprings 80x200
2 pocketvering matrassen 80x200
1 traagfoam topper 160x200

Nu GRATIS bij aankoop 
van een complete set Söva
2 traagfoam hoofdkussens

1 donsdekbed 240x200
2 badjassen

SHOWROOMMODELLEN

- ledikanten
- linnenkasten
- nachtkastjes
- commodes

nu
30 tot 70% 

korting

DEKBEDOVERTREKKEN
140 x 200 / 220
200 x 200 / 220
240 x 200 / 220

Uitlopende
collectie
vele bekende 
merken

nu 2 halen = 

1 betalen

 Rijksstraatweg 67-71  
Haarlem

Tel. 023 - 525 49 56    
www.vanmeeuwenbedden.nl
Gratis parkeren voor de deur.  
Zondag en maandag gesloten

sinds

1938

218x140.indd   1 19-12-2006   09:46:46
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door Ton Timmermans

Gezondheidsklachten door een trauma. Duizenden ouderen 
hebben ernstige klachten als gevolg van een akelige erva-
ring in hun leven. Voortdurende nachtmerries, pijn, angstig 
of prikkelbaar. Slechts een enkeling krijgt voor zijn klachten 
een juiste behandeling.

in het leven is opgetreden en 
ook in het laatste halfjaar nog 
klachten gaf. Daarnaast heeft 
13 procent van de ouderen een 
onvolledige vorm van PTSS. De 
mensen van ‘De Zorgstraat’ in 
het Huis in de Duinen reageren: 
“Mensen met zulke klachten 
kunnen wij verder helpen.”
 

Proefschrift
Promovenda Willeke van Zelst 
onderzocht ook de risicofac-
toren en de gevolgen van de 
stoornis. De nare ervaringen 
voor het zesde levensjaar blij-
ken mensen extra gevoelig te 
maken voor PTSS. Het proef-
schrift van Van Zelst geeft een 

beeld van de trauma’s die voor-
komen onder de bevolking. Het 
blijkt daarbij lang niet alleen te 
gaan om oorlogstrauma’s.

Traumatisch
De meeste mensen kunnen 
zo’n traumatische ervaring 
zelf verwerken. Vooral oude-
ren slagen er niet in de draad 
van het dagelijks leven weer 
op te pakken. Zij praten niet 
zo gemakkelijk over hun psy-
chische klachten waardoor 
ze niet de juiste behandeling 
krijgen. Hun angst en machte-
loosheid blijven terugkomen. 
Die mensen kampen met al-
lerlei lichamelijke en psychi-
sche klachten. De gebeurte-
nis heeft psychisch een diepe 
wond (=trauma) geslagen en 
roept zoveel stress op, dat het 
dagelijks leven erna (= post) 
ernstig is verstoord. 
Bron: Nederlands Centrum 
Ouderenpsychiatrie en Fonds 
Psychische Gezondheid.

Foliumzuur	versterkt	hersenen	
Geheugenverlies is tegen te gaan. Het slikken van extra foli-
umzuur (vitamine B11) houdt de geest fit en de spraakfuncties 
gaande. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd aan de univer-
siteit van Wageningen, in samenwerking met het Nestlé Re-
search Centrum in het Zwitserse Lausanne. 

Veel ouderen krijgen te weinig 
foliumzuur binnen, een B-vita-
mine die het lichaam niet zelf 
aanmaakt. Van nature komt 
het voor in brood, vlees, melk, 
eieren en gist. Ook zit het in 
bonen en in bladgroente zo-
als spinazie. Foliumzuur wordt 
synthetisch geproduceerd en 
verwerkt tot tabletten.

Uit de studie blijkt dat door 
het innemen van extra folium-
zuur zowel het geheugen als 
de snelheid waarmee de her-
senen informatie verwerken 
wordt verbeterd. Daarnaast 

remt de B-vitamine ook het 
gehoorverlies. 

Risico
Wetenschappers zijn het 
echter niet eens of de stof 
standaard moet worden toe-
gevoegd aan het drinkwater 
of aan levensmiddelen zoals 
zout en brood. Een overschot 
aan foliumzuur kan bij oude-
ren een tekort aan vitamine 
B12 aan het zicht ontnemen. 
Als dat tekort niet tijdig wordt 
ontdekt en behandeld, kan dat 
ernstige gezondheidsproble-
men veroorzaken.

SeniorWeb-Zandvoort	
presenteerde	zichzelf

SeniorWeb bestaat 10 jaar. De verjaardag was aanleiding om 
afgelopen dinsdag zichzelf te presenteren in de bibliotheek 
van Zandvoort. Internet kan veel voor ouderen betekenen, dat 
bleek ook tijdens de druk bezochte bijeenkomst. De aanwe-
zige informatie vond gretig aftrek.

“Ontdek het internet met 
SeniorWeb”. De korte, infor-
matieve brochure kan de start 
betekenen van een nieuwe 
tijdsbesteding. Het hart van 
SeniorWeb-Zandvoort wordt 
gevormd door de computercur-
sussen voor senioren. In elke 
les worden de onderwerpen in 
een rustig tempo en in begrij-
pelijke taal uitgelegd. Daarbij 
wordt alles voorgedaan en de 
presentaties zijn duidelijk te 
volgen via een groot scherm. 
Iedere cursist werkt op een 
eigen computer, waarbij ui-
teraard begeleiding wordt 
gegeven. Zo zijn er drie soor-
ten lessen: een Snuffelcursus, 
een Basiscursus en een 
Vervolgcursus. Informatie kunt 
u opvragen aan de balie van de 
bibliotheek.

SeniorWeb 
Een organisatie om het com-

putergebruik van ouderen te 
stimuleren. In 1996 wordt de 
Stichting SeniorWeb opge-
richt, de organisatie achter de 
website www.SeniorWeb.nl.
Daarnaast start drie jaar later 
de PCHulp aan Huisdienst, 
waarbij vrijwilligers compu-
terhulp aan huis geven. Ook 
verschijnen voor het eerst de 
elektronische nieuwsbrief en 
de Leden-Cd-rom.

Verreweg de meesten blijven 
specialisten bezoeken; echter 
zonder resultaat. Veelal her-
kennen artsen de klachten 
niet. Duizenden ouderen heb-
ben gezondheidsklachten die 
terug te voeren zijn op een ern-
stig trauma dat ze in hun leven 
opgelopen hebben. 

PTSS
Uit onderzoek aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam blijkt 
dat zogeheten posttraumati-
sche stress stoornis (PTSS) bij 
één op de honderd ouderen 
voorkomt. Het gaat daarbij 
om de volledige stoornis die 
na een groot trauma ergens 

Stress	bij	ouderen	te	weinig	
herkend	door	artsen

Uitgebreide website 
De website van SeniorWeb is 
uitgegroeid van nieuwsbron 
tot computerhulp, ontmoe-
tingsplaats en wegwijzer op 
internet. Het project ‘Help je 
ouders online’ wordt succesvol 
afgesloten met de uitreiking 
van het boek en de cd-rom, 
door Prins Willem Alexander. 
In het voorjaar van 2005 start 
de ledendienst Webfamilies, 
waar leden samen met fa-
milieleden een leuke fami-
liewebsite kunnen maken. In 
het voorjaar van 2006 opent 
de Vraag & Aanbod-dienst op 
de SeniorWeb-website, waar 
leden tweedehands spullen 
van elkaar kunnen kopen. Zondagmiddagpodium	verdient

ruimer	aandacht
Afgelopen zondagmiddag had de stichting Pluspunt weer een mu-
zikale middag voor senioren georganiseerd. Argentijnse klanken 
stonden ditmaal op het programma. In het verzorgingshuis Huis In 
’t Kostverloren (HIK) speelde het ensemble L’ Ocasión Zuid-Ameri-
kaanse tango’s. De geboden muziek was van hoog niveau.

Wat is het leven zonder dro-
men? De liederen vertellen over 
smartelijke toestanden in een 
temperamentvol Argentinië. De 
Spaanse tekst van ieder muziek-
stuk werd door de zanger kort 
toegelicht waardoor deze aan 
diepte en betekenis wonnen. 
Bij de warme klanken van de 
cello, de accordeon en de gitaar 
lijkt de zon weer door de wol-
ken heen te breken. Even is de 
storm buiten gaan liggen. Zeker 
als zanger Xavier Alberto zijn 
donkerbruine stem erbij voegt, 

genieten de toehoorders.

Er werd gedanst
Het bleef niet alleen bij luis-
teren naar de muziek. Er werd 
ook gedanst: samen met Mieke 
van Heusden zwaaide Bel van 
der Linden in enige gepassio-
neerde tango’s over de vloer. 
“Lekker soepel, hè!”, fluisterde 
een toehoorster bewonderend. 
Het paar en de muzikanten kre-
gen dan ook een welgemeend 
applaus van, helaas, een klein 
publiek.

L’ocasión in Huis in ‘T Kostverloren
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Zandvoorter	van	het	Jaar	2006
Zaterdag	3	februari	in	het	NH	Hoteles	Zandvoort:	en	u	kunt	erbij	zijn!	

(Zie	pagina	9)

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

Onze visie luidt: Door 

zorg en welzijnsvragen laat 

ZorgContact zich uitdagen.

Voor de locatie Huis in de Duinen in 

Zandvoort, die bestaat uit 90 verzorgings-

plaatsen, 25 plaatsen voor psychogeriatrische 

ouderen, 19 plaatsen op de wijkverpleegboeg met 

terminale zorg en 200 aanleunwoningen zijn wij op 

zoek naar een kandidaat voor de uitdagende functie van

ACTIVITEITENBEGELEIDER m/v
Vac.nr. 07.001z. 

Voor 14 uur per week. 

Werktijden voornamelijk van 13.30 uur - 17.00 uur werkdagen in overleg.

De activiteitenbegeleiders organiseren zowel grootschalige als kleinschalige 

activiteiten voor de bewoners van het Huis in de Duinen en voor de 

bewoners van de seniorenwoningen rondom het Huis in de Duinen. 

De activiteiten worden afgestemd op de wensen van de bewoners. De 

activiteitenbegeleiders werken nauw samen met de overige medewerkers 

en met een grote groep vrijwilligers.

Wij vragen een collega die:

• in het bezit is van het diploma SPW, minimaal niveau 3 of een 

vergelijkbare opleiding heeft;

• graag op de PC werkt en ervaring heeft met het werken met Word 

en Excel;

• een sterk organisatie talent is;

• aansturende capaciteiten heeft;

• flexibel inzetbaar is;

• in staat is om zelfstandig te werken;

• in staat is om anderen te enthousiasmeren.

De arbeidsvoorwaarden zijn:

• functiegroep 35 volgends het FWG en de CAO Verpleeg- en 

Verzorgingshuizen;

• aantrekkelijke regeling Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden;

• goede reiskostenvergoeding.

Voor informatie kan je contact opnemen met Marijke ten Haaf, 

activiteitenbegeleidster of Camilla Waelen, manager zorg & welzijn 

bereikbaar op telnummer 023-5741500. 

De sollicitatie gesprekken zijn gepland op donderdagmiddag 

22 februari a.s. en dinsdagmiddag 27 februari a.s.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen t/m 16 februari a.s. 

naar José Jongkoen, medewerker P&O. Postbus 264, 

2040 AG  Zandvoort. 

Mailen kan ook naar j.jongkoen@zorgcontactgroep.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet 
op prijs gesteld.

De Stichting 
ZorgContact
biedt intra- 
en extramu-
rale zorg aan 
ouderen in 
Bennebroek, 
Bentveld, 
Vogelenzang 
en Zandvoort.
Professionaliteit, 
zelfstandigheid en 
cliëntgerichte zorg 
staan bij ons hoog 
in het vaandel. En 
enthousiasme, 
creativiteit en zelf-
bewustzijn vinden 
wij belangrijke 
eigenschappen.

Nieuwe	trainingen	Speaking	Circles
Niets durven zeggen in een volle ruimte, mensen 
niet durven aankijken terwijl je met ze praat, nooit 
spontaan iets durven zeggen omdat je bang bent 
om uitgelachen te worden… Het kan je zomaar 
overkomen. Vaak ontbreekt het dan aan zelfver-
trouwen. Met Speaking Circles leer je om op een 
prettige en open manier te communiceren.

Afgelopen dinsdag 
hield facilitator Richard 
Buijtenhek een introduc-
tie over deze Speaking 
Circles. Om op een speel-
se manier in aanraking te 
komen met deze manier 
van communiceren werd 
deze introductieavond 
georganiseerd. De twee-
de Speaking Circles vindt 
plaats op 3 februari van 
10.00 tot 17.30 uur. Ook 
als je goedgebekt bent is 
de cursus enerverend en 
leuk. Je leert om te luis-
teren naar wat anderen 
zeggen. Misschien kom 
je er wel achter dat je 
veel spontaner en ope-
ner bent dan je ooit had 
gedacht!

partnerworkshop
Voor mensen met een 
relat ie  organiseer t 
Buijtenhek op zaterdag 
17 maart een partner-
workshop. Hier zal op 
speelse en interessante 
wijze gekeken worden 
naar de manier waarop 

je communiceert met 
je partner. Vaak kom je 
erachter dat je heel iets 
anders zegt dan dat je 
partner denkt dat je zegt. 
Dit kan soms heel frus-
trerende maar ook hilari-
sche situaties opleveren. 
De workshop duurt van 
10.00 tot 17.30 uur.

Specialist
Zandvoorter Richard 
Buijtenhek is een van de 
eerste gecertificeerde 
Speaking Circles facili-
tators in Nederland en 
geeft op unieke wijze 
deze nieuwe vorm van 
c o m m u n i c a t i e t r a i -
ningen. Buijtenhek is 
een specialist op het 
gebied van Speaking 
Circles. Naast zijn stu-
dies Informatica en 
Psychosynthese (HBO 
toegepaste holistische 
psychologie) te heb-
ben afgerond en daar-
naast de opleiding 
NLP-Practitioner en Train-
the-trainer te hebben 

gevolgd heeft Buijtenhek 
jarenlange ervaring op 
het gebied van commu-
nicatie. Zo heeft hij 25 
jaar lang in de zakelijke 
dienstverlening gezeten 
waarvan de laatste vijf 
jaar als consultant met 
als specialiteit het regis-
seren van grote veran-
deringen in bedrijven, 
bijvoorbeeld reorgani-
saties. Tevens doceert hij 
HBO bedrijfspsychologie 
en HBO Coaching.

Informele sfeer
Buijtenhek richt zich 
voornamelijk op au-
thentiek presenteren, 
communicatietrainin-
gen, communiceren 
binnen relationele sfeer. 
Deze trainingen worden 
in zeer informele sfeer 
gegeven waardoor ie-
dereen op een snelle 
manier openstaat voor 
een betere communica-
tie naar zichzelf dan wel 
naar anderen.

Geïnteresseerden kun-
nen zich aanmelden op 
de website www.rbtc.
nl onder aanmelding 
of stuur een email naar 
richard@rbtc.nl. Voor 
meer informatie kunt 
u ook bellen, tel. 023-
5653767
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Oplossing 
week 2

Oplossing 
week 2

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.

Deze week een vrolijke dame van dik een jaar. Moet 
je dat koppie zien...... daar moet je toch vrolijk van 
worden. Senna is heel speels en energiek. Ze houdt 
ervan om lekker veel te rennen en met andere honden 
te spelen. Ze is ook gewend om met een andere hond 
in huis te leven. Dat vond ze erg prettig, samen met 
die andere hond kon ze prima een paar uurtjes alleen 
zijn. Maar als ze alleen in een huis komt te zitten, moet 
dat rustig opgebouwd worden. Senna kan goed met 
kinderen en katten over weg. Eigenlijk dus een ideale 
hond! Maar waarom zit ze dan hier, nou dat is niet 
zo’n vrolijk verhaal. Haar eigenaar is overleden, dus 
ze kon er zelf niet eens wat aan doen. Reden te meer 
waarom zij een lekker warm nieuw huisje verdient, 
waar ze lekker veel aandacht krijgt, lekker met haar 
gespeeld wordt en waar ze lekker mag rennen. Kom 
kijken in het asiel in de Keesomstraat 5 in Zandvoort, 
tel: 023-5713888 of kijk voor heel veel andere leuke 
dieren op www.dierentehuiskennemerland.nl. 

www.dierentehuiskennemerland.nl

Dier	
van 
de	
Week

Groentencurry
Vegetarisch hoofdgerecht voor 2 persoenen

2 kleine aubergines,
2 blikken gepelde tomaten (of 500 

gram verse ontvelde tomaten),
1 ui in ringen,
2 tenen knoflook,

Bereiden:
Snijd de aubergines in blokjes van circa 1 cm. Snijd de tomaten fijn. Snijd de ui in halve 
ringen. Bak de stukken aubergine in ruim olie goudbruin. Voeg na 5 minuten de uien-
ringen toe en bak ze mee. Pers de knoflook erboven uit en voeg de kerriepoeder toe 
als de aubergines bijna allemaal bruin zijn. Doe de fijngesneden tomaten erbij met 
een scheut water. Laat alles 10-15 minuten doorkoken. Voeg de gare kikkererwten toe 
en breng op smaak met chilipoeder, peper en zout. Hak de verse koriander fijn en roer 
deze op het laatste moment door de schotel.
Lekker met rijst en roergebakken paksoi.

Kook	eens	anders
wekelijkse	kookrubriek

Recept Recept
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1-2 theelepels, kerriepoeder  
(afhankelijk van de soort  
kerriepoeder en uw  
eigen smaak),  
chilipoeder, peper & zout,

150 gram gekookte kikkererwten,
plukje verse koriander.

Benodigdheden:

Minicursus:
Bomen	herkennen	in	de	winter

Altijd al willen weten hoe 
je bomen in de winter 
kan herkennen? Zoals bo-
men die in de eigen tuin 
groeien, in de straat of in 
de vrije natuur? Bomen 
kun je herkennen aan de 
bast, de knoppen en het 
silhouet. In februari en 
maart organiseert het 
IVN Zuid-Kennemerland 
een minicursus: Bomen 
herkennen in de winter. 
In deze cursus wordt 
ingegaan op hoe een 
boom groeit, de verschil-
len soorten knoppen, de 
boomfamilie kenmerken 
en de kenmerken van een 
aantal boomsoorten. 
 

Deze minicursus bestaat 
uit twee lesavonden en 
twee excursies en wordt 
gegeven op woensdag-

avond 14 februari, zondag 
18 februari, donderdag-
avond 1 maart en zondag 
4 maart. De lesruimte 
is in het Natuur- en 
Milieucentrum Ter Kleef, 
Kleverlaan 9 Haarlem.  
De lesavonden starten 
om 20.00 uur en de excur-
sies wordt nog in overleg 
afgesproken. Er is plaats 
voor 20 deelnemers. 
Inschrijfgeld is voor niet 

leden € 2,50 en voor leden 
van de KNNV en IVN gra-
tis. De cursusmap wordt 
voor €10,00 verstrekt op 
de eerste cursusavond.

Informatie en aanmel-
den bij Anneke Koper, 023 
– 5362331 of annekeko-
per@hetnet.nl en door 
het overmaken van € 2,50 
aan KNNV Haarlem giro 23 
8008 o.v.v. ‘Bomencursus’.
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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

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Nieuwe Puur
Kennemer Golf- en Country Club
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Hotel Platzer, Gerlos
IJzerhandel Zantvoort
Massage bij Rosa

Nova College
OranjeHof
Pluspunt
Rosarito 
Sandbar
Selekt Mail
Slagerij Vreeburg
Stichting ZorgContact
Take Five
Tandartsenpraktijk 
ATC Wilhelmina
Top Thuiszorg
Van der Valk & Swart Notarissen
Van Meeuwen bedden
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Yanks Saloon
Zandvoort Optiek

Vervolg gemeentepublicatie week 04

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

Nieuw	clublied	voor	SV	Zandvoort

Een volle kantine kreeg een fees-
telijk programma voorgeschoteld 
met twee ‘klappers’: de ‘anti-ster’ 
Herman, bekend van Idols. Een 
verrassing waarvoor de zanger 
Quincy had gezorgd. Met name 
het jeugdige publiek en de da-
mes waren zeer gecharmeerd 
van de Idols-‘zanger’. 

De echte verrassing was eigen-

lijk al geen verrassing meer. Al 
snel was namelijk uitgelekt dat 
SV Zandvoort een clublied zou 
krijgen. Hoe het echter klonk 
was wel geheim gebleven. Een 
lied met twee coupletten en een 
krachtig refrein was door Marco 
Termes geschreven en samen 
met Jan Hendrik Smeenge op 
muziek gezet. Organisator John 
van der Zeijs had zanger Quincy 

Tijdens de onlangs gehouden feestavond van SV Zandvoort, 
heeft de vereniging een clublied geïntroduceerd. Niet zo maar 
een liedje. Het werd geschreven door ‘Dichter bij Zee’ Marco 
Termes en zijn kompaan Jan Hendrik Smeenge en het werd in-
gezongen door niemand minder dan Quincy!

bereidt gevonden om het in te 
zingen en op de bewuste avond 
voor het publiek ten gehore te 
brengen. Quincy is een vaak ge-
ziene zanger op feesten bij SV 
Zandvoort en hij voldeed graag 
aan het verzoek.

Om klokslag twaalf uur zette de 
Amsterdamse zanger het lied 
in dat uit volle borst door onder 
andere voorzitter Kees van Dijk 
werd meegezongen. Het clublied 
zal regelmatig door ZFM worden 
uitgezonden zodat iedereen met 
de tekst en de melodie vertrouwd 
kan raken. Een CD-versie is via SV 
Zandvoort te koop.

Voetbal

van links naar rechts: Quincy, John van der Zeijs, Marco Termes,  
Jan Hendrik Smeenge en Kees van Dijk.

De goede bedoelingen van de 
Haarlemmers werden onscha-
delijk gemaakt door een hechte 
Zandvoortse verdediging. Op de 
momenten dat de tegenstander 
probeerde een goal te forceren, 
bleek het aan de spelers zelf te 

liggen of door het attente kee-
perswerk van de Zandvoortse 
doelman. In het eerste bedrijf 
liepen de gastheren gemakkelijk 
weg tot 3-0.

Bij aanvang van de tweede helft 

De futsallers van Zandvoort Noord hadden afgelopen vrijdag-
avond een relatief gemakkelijk avondje tegen Kennemerland. 
Hoewel Kennemerland hoger op de ranglijst staat, was daar 
in de wedstrijd tegen Zandvoort Noord weinig van te merken. 

liet Zandvoort Noord wel wat 
steken vallen, maar door de ge-
routineerde inbreng van Alex 
Verhoeven en Arthur Paap wisten 
de Zandvoorters Kennemerland 
op een voordelige marge te hou-
den. Paap bleek nog als vanouds 
over zijn streep te beschikken. 
Met een goed schot vanaf het 
midden in de zaal bracht hij de 
stand op 5-1. Daarna probeerde 
Kennemerland er toch nog 
iets tegenover te stellen maar 
Zandvoort Noord behield de voor-
sprong. Uiteindelijk wisten de 
Zandvoorters met 7-2 te winnen.

Futsal
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 TJERK HIDDESSTRAAT 125 ZANDVOORT

• Op de 8e verdieping gelegen 2-kamerappartement
• Fantastisch uitzicht over duinen, dorp en Noordzee
• Het appartement is zeer netjes afgewerkt en beschikt over 
een ruim balkon op het zuid oosten.

• Het complex is v.v. van 2 liften, een afsluitbaar parkeer-
terrein en ligt op nog geen 150 meter van het strand

• Woonoppervlakte ca. 50 m2

 STATIONSPLEIN 13/7 ZANDVOORT

• Op de 3e verdieping gelegen royaal, goed onderhouden 
3-kamerappartement met inpandige garage

• Ruim zonnig balkon op het westen met zeezicht
• Het complex ligt op nog geen 150 meter van het strand 

en beschikt over een lift
• Licht en zonnig appartement, geheel gestuukt
• Woonoppervlakte 110 m2

Vraagprijs: € 345.000,-

Vraagprijs € 149.000,-

 TROMPSTRAAT 19/8 ZANDVOORT

• Royaal, modern 4 kamerappartement (verbouwd naar 3) 
op de 4e en tevens hoogste etage gelegen

• Fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee
• Garage en berging in de onderbouw
• Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Huurprijs: € 1.295,- (o.a. incl. garage) 

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 133 ZANDVOORT

• Prachtig, goed onderhouden penthouse van ca. 142 m2

• Een riante living met woonkeuken van ca. 70 m2,
luxe badkamer met whirlpool, sauna, 4 slaapkamers

• Dakterras van ca. 30 m2 met zeezicht, koffi eterras
van ca. 12 m2 en 2 garageboxen in de onderbouw

• Compleet verbouwd in 2005 en het complex beschikt over 
een lift en berging in de onderbouw

Vraagprijs: € 595.000,-

 BRUGSTRAAT 12 ZANDVOORT

• Recent verbouwde half vrijstaande 20-er jaren woning 
met achterom en een ruim zomerhuis (eigen opgang)

• Woonkamer met hoog plafond, een fraaie antiek 
grenen vloer, 4 slaapkamers en een moderne badkamer

• Zomerhuis o.a. v.v. een woonkamer en 2 slaapkamers
• Voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 185 m2 (incl. zomerhuis)

Vraagprijs € 359.000,-

M. VAN ST. ALDEGONDESTRAAT 14 ZANDVOORT

• In de watertorenbuurt gelegen 20-er 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: € 285.000,-

 BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/13 ZANDVOORT

• Bijzonder fraai afgewerkt en zo te betrekken 
4-kamermaisonnette op de 2e en 3e verdieping

• Deze maisonnette is recent volledig gerenoveerd waarbij 
gebruik is gemaakt van duurzame materialen die perfect op 
elkaar zijn afgestemd 

• 3 slaapkamers, luxe keuken en luxe badkamer
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 289.000,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 1501 ZANDVOORT

• Op de 15e verdieping gelegen goed onderhouden
3-kamerhoekappartement (verbouwd naar 2 kamers)

• Balkons op het westen en oosten en fantastisch wijds
uitzicht langs de kustlijn van IJmuiden tot aan Scheveningen!

• Alle vertrekken voorzien van eiken parket
• Gebouw is v.v. een lift en een afgesloten parkeerterrein 
• Woonoppervlakte ca. 80 m2

Vraagprijs € 199.000,-

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

CVL_Adv_ZC0704.indd   1 23-01-2007   12:02:37
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De	Mannetjes

Vossen vreten kippen

‘Ze hebben nu zeker spijt 
dat ze Partij voor de 

Dieren hebben gestemd’

Geldig t/m zondag 4 februari

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

14 februari – kennisavond over 
sport in Zandvoort  

U bent betrokken en komt ook…
Lees de gemeente-advertentie 

Cultuur	 P11	Kunstenaars gezocht
Natuur	 P17	Vogelwerkgroep

Sport	 P23	Basketbal

Een groep van 34 bewoners heeft de Rijksrecherche verzocht 
een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond het 
verkopen en planontwikkeling voor het gebied rond de wa-
tertoren. Het gaat om bewoners in de omgeving van de Wes-
terparkstraat en het flatgebouw op de hoek van het ‘Water-
torenplein’ en de Hogeweg. De groep onder leiding van drs. P. 
Jongejan is onder andere van mening, dat de gang van zaken 
en handelwijze van de gemeente vooral in het voordeel van 
lokale projectontwikkelaars is en de plaatselijke belastingbe-
taler benadeeld. Ook zijn de bewoners bevreesd voor kwali-
teitsverlies van hun eigen woonomgeving.

Bewoners vragen Rijksrecherche om 
onderzoek rond watertoren

• Vezelwit € 1,-
• 5 krentenbollen € 1,50
Nieuw in ons assortiment:
appel/abrikozentaartje  € 5,95
In hout gebakken en bereid met 
de allerbeste grondstoffen:
oma’s suikerbrood  € 3,95
amandel rozijnenbrood  € 4,95
vanille-kruimelcake  € 4,95
boter-caramelcake  € 4,95

Vervolg zie pagina 7

Afgelopen donderdag wer-
den de mouwen opge-
stroopt voor ‘actie stoep-
tegel’. De situatie op het 
strand was dusdanig dat er 
een unieke samenwerking 
met gemeente en de strand-
pachtersvereniging op gang 
is gekomen. Het strand is 
ontdaan van alles wat er 
niet thuis hoorde. Door de 
hevige stormen van de laat-
ste weken lag het strand 

‘Actie stoeptegel’ strandpachters

bezaaid met stoeptegels, 
wrakhout en andere attri-
buten. De strandpachters 
bij het centrum hebben wel 
genoeg zand om de taluds 
op te hogen en kunnen per 
1 februari hun paviljoens 
plaatsen. Daarentegen is 
het probleem voor de pach-
ters op strand Zuid des te 
groter. Daar valt niets meer 
te schuiven.

NIEUWE 
COLLECTIE

 IS BINNEN !

Zandvoort Optiek

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

Neem eens een kijkje op 
onze vernieuwde website

www.zandvoortsecourant.nl
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Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
3
4
5
6
7
8

1 0. 5 7
00.46
0 1 . 3 1
01..45
0 1 . 5 1
02.09
02.34
02.45

1 5 . 2 5
03.49
04.27
05.03
05.39
06.12
06.42
07.16

-
1 1 . 3 5
1 2 . 1 9
12 .54
1 3 . 3 1
1 4 . 1 2
14.30
1 5 . 1 0

-
16.01
16.40
1 7. 1 2
17.48
18.22
18.58
19.27

Februari Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Cartoon		 Hans van Pelt

Column

ben je zo oud als je je voelt. 
Dat klopt want soms denkt 
mijn lijf er anders over. Ook 
mijn man geniet van het mo-
ment om te laten voelen dat ik 
iets ouder ben. Met een grote 
grijns krijg ik van hem een aan 
mij geadresseerde brief. Het 
zilveren dienblaadje en trom-
geroffel ontbreken nog net. 
Laat maar dicht dacht ik nog 
maar dat ging niet door. In dé 
bewuste brief wordt fijntjes 
verteld dat ik de pensioenge-
rechtigde leeftijd binnenkort 
bereik. Bedankt, maar waar-
om moet dat zo breeduit per 
post verteld worden? Oh, of ik 
het AOW formulier wil invul-
len. Gelukkig vindt mijn man 
deze klussen leuk en mijn pro-
bleem is snel opgelost.
 

Van de week krijg ik opnieuw 
een brief, dit keer een blau-
we. Daarin staat dat ik mijn 
DigiD-inlogcode moet aan-
vragen. Waarom? We hebben 
al zoveel woorden voor één 
identiteitsnummer gehad. 
Eerst een fiscaal nummer, 
daarna een sofi-nummer en 
recentelijk een burger service 
nummer. In de bijsluiter staat 
dat je vanaf 1 januari 2007 de 
belastingaangifte niet meer 
elektronisch mag onderteke-
nen. Trouwens de overheid 
gaat er vanuit dat iedereen 
een computer heeft. Via hun 
website kan je, als je in het 
bezit bent van een mobiele 
telefoon, een smsje sturen 
voor extra beveiliging. Moet 
je wel weten wat een smsje 
is en hoe dat werkt. 

Vervolgens staat in de info 
“Doet u samen met uw part-
ner aangifte? Dan moet uw 
partner een eigen DigiD-inlog-
code aanvragen.” Mijn partner, 
lieve overheid, heeft ook nu  
alles ingevuld. Uiteraard niet 
via een smsje want dat is te 
ingewikkeld. Helaas moeten 
we het hele proces nogmaals 
overdoen. Onze DigiD- code 
is onvindbaar! Het is niet erg 
dat je oud wordt maar om 
pienter oud te blijven in deze 
moderne, hectische tijd wordt 
echt een probleem.

Nel Kerkman

 Volgens mij…
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Kerkdiensten
ZONDAG	4	FEBRUARI
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
10.30 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur m evr. C. van Ogtrop

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
20	januari	2007	-	26	januari	2007	

Geboren: 
Joy Noa, dochter van: van der Aar, Buddy en: 
Hummelink, Annemarie Josephina.

Gehuwd:
Boevé, Pieter Christiaan en: Mamdouh, Mourad.
de Wit, Martijn Bastiaan en: Knol, Marjolein.

Overleden:
Kerkhoven geb. Harms, Wietske, oud 76 jaar.
Wind geb. Roos, Carolina Wilhelmina Ferdinandina, 
oud 83 jaar.

Familieberichten
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Verslagen geven wij u kennis van het 
overlijden van onze lieve dappere 

schoondochter, schoonzuster en tante

Saskia Koopman
echtgenote van Jan Herman Deesker,

moeder van Kitty, Lisa en Femke

* Hoorn                    † Utrecht
19 november 1962          19 januari 2007

Wij zullen haar creativiteit, opgewektheid en 
levensvreugde heel erg missen.

      Zandvoort,  G. Deesker
 G.J. Deesker-van der Hoek

      Zandvoort,  R.H. Deesker
 Y.R. Deesker-Broekhof
  Don
  Fabienne

Correspondentieadres:
Corn. van der Werffstraat 14
2042 CG Zandvoort

De teraardebestelling heeft op 24 januari 
plaatsgevonden op de begraafplaats Kovelswade 
in Utrecht.

rectificatie

Lieve mensen

Gaarne willen wij u dank zeggen 
voor uw aanwezigheid bij de 

begrafenis van onze vader 

de heer H.L.C. Lansdorp

Ook willen wij u bedanken voor de 
mooie bloemstukken en bloemen.

Uw kaarten, brieven, telefoontjes 
waren hartverwarmend.

De opvliegende duiven waren heel 
speciaal. Bedankt Jan Fransen.

Hanno Lansdorp
Rietje Heemskerk-Lansdorp

 

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

ten (hoe gaan zij om met verge-
lijkbare vraagstukken?).

Bestuursaansprakelijkheid 
Naast een aantal algemene 
inleidingen zal uitgebreid aan-
dacht worden besteed aan 
vragen met betrekking tot ‘be-
stuursaansprakelijkheid in de 
sportvereniging’, door mr. P.J. 
van der Aart van Sportservice 
Noord-Holland.

Bijeenkomst
Op 14 februari bent u vanaf 19.30 
uur welkom in het clubhuis van 
SV Zandvoort. Het programma 
start om 20.00 uur en is rond 
23.00 uur afgelopen. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze 
avond. U kunt zich aanmelden 
door een e-mail te sturen met 
uw naam, vereniging en het 
aantal personen naar benzonne-
veld@casema.nl of de gegevens 
telefonisch doorgeven aan Ben 
Zonneveld, 5731774. Een digitaal 
inschrijfformulier voor deze 
avond vindt u op www.sportser-
viceheemstedezandvoort.nl.
 

Sportinformatieavond 
Sportraad Zandvoort

De Sportraad Zandvoort organiseert in samenwerking met 
Sportservice Heemstede – Zandvoort op 14 februari een in-
formatieavond. De avond is bedoeld om kennis te maken 
met andere sporten en besturen van sportverenigingen. Alle 
sportverenigingen hebben hun eigen knelpunten en zoeken 
wellicht al langere tijd naar een oplossing. 

Het besturen van een sportver-
eniging vraagt veel kennis en 
tijd. Het is een veelzijdige taak 
die vaak wordt onderschat. 
Sportraad Zandvoort ziet het 
als haar taak om u, als sporter 
of sportbestuurder, wegwijs te 
maken in de wereld van dienst-
verleners binnen de regionale 
sportwereld. De Sportraad kan 
niet garanderen dat zij alle 
knelpunten oplost maar zou 
wel kunnen helpen zoeken naar 
een oplossing. 

Kennis delen
Om de sportverenigingen in 
Zandvoort over de genoemde 
onderwerpen te informeren 
en eventuele oplossingen aan 
te bieden, wordt op woens-
dag 14 februari in het club-
huis van SV Zandvoort een 
kennis(makings)avond geor-
ganiseerd. Op deze praktijkge-
richte bijeenkomst kunt u niet 
alleen ‘kennis’ op doen (met 
welke vraag kan ik bij wie aan-
kloppen in de regio?) maar ook 
‘kennissen’ uit de sport ontmoe-

ambtenaar tijdelijk aanstel-
len om de door Den Haag 
verplicht gestelde invoering 
van de Basis Administratie 
Gebouwen (BAG) en de Wet 
Kenbaarheid Publiekrechtelijke 
Beperkingen (WKPB) soepel 
te laten verlopen. Hij heeft 
daarvoor €54.000 nodig. Een 
gedeelte van de raad vroeg 
zich af of deze knelpunten al 
dan niet structureel zijn en 
wil daarvoor eerst binnen het 
ambtenarenapparaat kijken of 
er expertise in huis is. De dis-
cussie zorgde ervoor dat Gert-
Jan Bluijs (CDA) uiteindelijk de 
handelswijze van het college 
“onbeschoft” vond. Bierman 
kon nu echter niet anders, want 
de verplichting kan ervoor zor-
gen dat gemeenten gekort 
gaan worden op hun rijksbij-
drage als bepaalde deadlines 
niet gehaald worden. Al met 
al een agendapunt dat bijna 
een uur in beslag nam.

Inkoppertjes
De agendapunten ‘Extra in-
vesteringsimpuls opvoedings-
ondersteuning’ en ‘Project 
bestrijding overgewicht jonge-
ren’ waren min of meer ‘inkop-
pertjes’. Wel wilden de diverse 
partijen weten of de door de 
provincie ondersteunde en 
gedeeltelijk gefinancierde pro-
jecten uiteindelijk naar struc-
tureel beleid kunnen worden 
omgebogen. De noodzaak van 
de projecten was de raad dui-
delijk. Nu wilde ze alleen nog 
horen van de wethouder of hij 
daartoe genegen is, hetgeen 
het geval is.

Dick Suttorp tijdelijk raadslid
Bij aanvang van 
de raadsvergade-
ring van afgelopen 
dinsdag werd Dick 
Suttorp door bur-
gemeester Hester 
Maij geïnstalleerd 
als tijdelijk raads-
lid. Suttorp vult de 
plaats op in de frac-
tie van de Oude-
renpartij die door 
de ziekte van Peter 
Boevé vacant was.

De wet voorziet in de mogelijk-
heid om een tijdelijk raadslid 
te installeren als leden van de 
Eerste Kamer, Tweede Kamer, 
Provinciale Staten of gemeen-
teraad door ziekte, zwanger-
schap of bevalling niet in staat 
zijn om hun plaats in te nemen. 
Suttorp was de volgende op de 
groslijst van OPZ en heeft aan 
het begin van deze raadsperi-
ode een korte tijd als bijzonder 
commissielid voor zijn partij in 
de commissie gezeten.

Samenwerking
Het agendapunt ‘Samen-
werking waar nodig en waar 
mogelijk’, over intergemeen-
telijke samenwerking, zal 
door het college via de be-
stuurskrachtmeting worden 
becommentarieerd. Het kan 
nog wel even duren voordat 
dit kan gebeuren omdat deze 
meting nog niet afgewerkt is. 
Op verzoek van Bruno Bouberg 
Wilson (OPZ) zal ook een poli-
tiek-strategische overweging 
gemaakt worden. Het college 
komt zo snel mogelijk met  
een stappenplan, waarna de 
raad dan kan aangeven of 
samenwerking wel of niet  
gewenst is.

Nieuwe medewerker
De aanstelling van een mede-
werker die enkele knelpunten 
in de organisatie moet gaan 
gladstrijken, leverde een ste-
vige discussie op tussen di-
verse raadsleden en wethou-
der Marten Bierman. Bierman, 
verantwoordelijk voor het 
ambtelijk apparaat, wil een 

Politiek

3 februari in NH Hoteles 
Bekendmaking Zandvoorter 

van het Jaar 2006
u kunt erbij zijn

zie pagina 9
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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)

Gezocht

In de duinen achter het 
terrein bij restaurant De 
Bokkedoorns staat een mo-
nument ter nagedachtenis 
aan de onbekende helmplan-
ter. Wie de kunstenaar is en 
of het ooit in Zandvoort heeft 
gestaan, is niet bekend. De 
tekst op het monument is: 
‘Den onbekenden Hollander 
gewijd die het eerst het stui-
vende duinzand door helm-
beplanting bedwong’. Weet 
iemand iets meer over het 
monument te vertellen? Dan 
graag een berichtje naar de 
redactie van oog en oor.

Balen
Menig strandpachter benut 
de wintermaanden om tot 
rust te komen. Zo ook Adri v.d. 
Bos van strandtent Ganpati. 
Op zijn vakantieadres in India 
ontving hij van zijn buurman 
(Brasil Beach) een mail met 
het bericht dat het talud 
waar zijn strandtent nor-
maal staat, tot aan het hek 
van Rijnland is weggevaagd. 
Dit gaat vermogens kosten, 
wetende dat de verzekering 
geen stormschade verzekerd. 
Na het slechtnieuwsbericht 
wilde Adri in eerste instantie 
zo snel mogelijk naar huis, zo 
liet hij op zijn weblog weten. 
Maar uiteindelijk heeft hij 
besloten om er een nachtje 
over te slapen. Eigenlijk is dat 
misschien wel het beste wat 
hij en zovele andere strand-
pachters kunnen doen. Want 
wie weet gebeurt er nog een 
wonder! 

Smily J
Naar aanleiding van het be-
richtje op onze vraag wat er 
met smily was  gebeurd, ont-
vingen we van een lezeres 
de volgende mededeling: “Ik 
woon in de Trompstraat maar 
de voorkant van mijn woning  
kijkt uit op Boulevard Barnaart. 
Tot  voor  3 
maanden hing 
de smily aan 
een lantaarn-
paal recht te-
genover mijn 
balkon. Echter 
op een maan-
d a g m o r g e n 
h e e l  v r o e g 
hoorde ik een 
klap en kwam de bak pardoes 
naar beneden. Het waaide 
behoorlijk en de bak was erg 
beschadigd. Een man die zijn 
auto net had geparkeerd haal-
de de bak van de weg en zette 
hem op de stoep. Later op de 
dag heeft een witte bestelau-
to de smily ingeladen en afge-
voerd. Gezien de staat waarin 
de smily verkeerde denk ik niet 
dat de gemeente Bloemendaal 
er momenteel erg veel plezier 
aan beleefd.”

A1GP

Bij  de A1GP op Taupo 
Motorsport Park (Nieuw 
Zeeland) ging het tijdens de 
warming up anders aan toe 
dan bij de eerste A1GP race 
van dit seizoen in Zandvoort. 
Een groep authentiek dansers 
verzorgden een vreugdedans-
je. Misschien een idee voor de 
PR van Circuit Park Zandvoort 

om de pauzes op te fleuren 
met een klompendans. Over 
een paar maanden komt het 
A1GP-spektakel weer naar 
Zandvoort. Nog tijd genoeg 
om de klompendans in te 
studeren.

F1 bolide op Zandvoort

Nog een Hollands tintje op 
het circuit van Zandvoort. 
Afgelopen vrijdag was de 
nieuwe Formule 1 bolide van 
Renault voor een geheime 
fotosessie op Circuit Park 
Zandvoort. De wagen was 
in Amsterdam gepresen-
teerd omdat de Nederlandse 
bank en verzekeringsgigant 
ING als hoofdsponsor voor 
de Franse renstal optreedt. 
Omdat de Zandvoortse ren-
baan niet over een vergun-
ning beschikte, kon de race-
auto niet ‘echt’ rijden maar 

werd hij geduwd 
om toch een 
schijn van snel-
heid te kunnen 
‘schieten’.

Nieuwe outfit
Sinds 1 janu-
ari 2007 rijden 
d e  m o t o r r i j -
ders van team 
Verkeershand-
having van Politie 
Kennemerland in 
een nieuw tenue. 
De oude jas was 
wit met een gro-

te oranje baan op en rond de 
beide schouders. De nieuwe 
jas is fluorescerend geel van 
kleur. Uit onderzoek is geble-
ken dat de gele jas veel be-
ter zichtbaar is voor andere 
weggebruikers. De komende 
tijd zullen ook nieuwe gele 
helmen in gebruik worden 
genomen.
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Evenementen Agenda
Wij kunnen die voor u maken

Kijk op onze website voor de gunstige tarieven

www.f-and-l-international.com

Ook voor uw logo, briefpapier, visitekaartjes,
flyers, menukaarten enz.

Info: 06-30057959
E-mail: info@f-and-l-international.com

Wilt u ook een website?

‘Jazz in Zandvoort met Gé Titulaer’ 
op 4 februari in De Krocht

Internationale zanger 
van Nederlandse bodem

Gé Titulaer is een virtuoos 
vocalist die door critici op 
één lijn wordt geplaatst 
met vedetten als Frank 
Sinatra, Tony Bennet en 
George Benson. Met 
succesvolle TV shows is 
Titulaer naast Nederland 
ook bekend in Europa, 
Amerika en Japan.

Niet alleen fervente 
jazzkenners kennen Gé 
Titulaer. Bij menig ande-

ren staat hij ook bekend 
als de vader van Boris, 
winnaar van het TV pro-
gramma Idols 2003. 

De aanvangstijd van het 
jazzconcert op 4 februari 
is 14.30 uur, de toegang 
bedraagt €15,00. 
Reserveren kan via 
www.jazzinzandvoort.nl 
telefonisch via  
023-5310631 of per 
fax via 023-5421331 

Zondag 4 februari wordt in De Krocht een jazzcon-
cert gehouden. Internationale zanger Gé Titulaer 
treedt op met het trio Johan Clement. Een aanrader 
van jewelste want Titulaer is één van de best be-
waarde geheimen van de Nederlandse jazz scène.

Reintje de vos 
De vos is terug en hoe! Sinds kort heeft een vos een voortuin 
in de Zeestraat tot zijn grondgebied toegeëigend. De bewoon-
ster van deze tuin heeft al twee keer een half afgekloven kip 
onder haar stuikgewas gevonden. En dat is volgens de be-
woonster geen leuk gezicht. 

door Nel Kerkman

Al heel lang komt de vos in onze 
kuststreken voor. In de 15e eeuw 
verdwenen ze nagenoeg van het 
toneel omdat ze sterk bejaagd 
werden. Dit bleef lange tijd zo. 
In 1968 vormde zich echter lang-
zaamaan weer een populatie in 
de duinen in de omgeving van 
Haarlem en Zandvoort.

Kippenboutje
Omdat de duinbeheerders 
besloten hebben zeer terug-
houdend te zijn met de jacht 
op deze dieren, hebben de vos-
sen zich momenteel snel ver-
spreid over de duingebieden. 
De verspreiding van de vossen 
is dusdanig uitgebreid dat ze 
tot in het centrum op zoek 
gaan naar voedsel. 

Niet beschermd
Bij navraag zeggen de 
Gemeente en de Dieren-
bescherming niets aan haar 
probleem te kunnen doen 
omdat de vossen, volgens 
deze instanties, beschermd 
zijn. Maar niets is minder waar. 
Sinds 1 april 2006 is de vos in 

Nederland niet langer be-
schermd en mag zonder ont-
heffing weer bejaagd worden. 
Maar jagen op de vossen heeft 
geen zin. Als er door de jacht 
voortdurend een verhoogde 
kunstmatige sterfte wordt 
veroorzaakt, zullen er steeds 
opnieuw grote worpen plaats-
vinden. Het aantal jongen 
wordt namelijk afgestemd op 
de draagkracht van het leefge-
bied. Het is op dit moment dus 
niet nodig om de populatie in 
te perken omdat de natuur 
zichzelf in evenwicht houdt.

Oplossing 
Met deze zienswijze is het 
probleem van de afgekloven 
kippen nog niet opgelost. Een 
goede oplossing zal een dege-
lijke, ingegraven omheining 
zijn rondom de kippenren. Het 
kippengaas dient tot diep in de 
grond ingegraven te worden. 
Het is een eenvoudige maar wel 
afdoende methode om het inci-
denteel doden van kippen door 
vossen te voorkomen. Meestal 
zal een vos na vele onverrichte 
pogingen de bewoonde gebie-
den gaan vermijden. 

Nieuwe aanpak Sportraad 

Na jarenlang een eigen 
Sportkrant te hebben uit-
gegeven, is het nu tijd voor 
iets nieuws. Vanaf komende 
week wijdt de Zandvoortse 
Courant maandelijks een pa-
gina aan het sportleven bin-

De Sportraad Zandvoort heeft sinds kort een website: www.
sportinzandvoort.nl. Op deze website staan allerlei gegevens 
over de sport en het sportaanbod in de gemeente Zandvoort. 
Zo zijn er de beleidsnota’s te vinden en de adressen van de 
diverse sportverenigingen. Ook staat er een algemene spor-
tagenda op en zijn de uitslagen van de eerste teams van de 
diverse sportverenigingen te vinden.

nen de Zandvoortse gemeen-
schap. Bij toerbeurt zullen de 
Zandvoortse sportverenigin-
gen zich daarin kunnen profile-
ren. Komende week verschijnt 
de eerste ‘Sportraadpagina’ in 
deze krant. 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Februari

Jazz in Zandvoort: Gé Titulaer, geb. 
De Krocht, aanvang 14.30 uur

Clubavond: van de Zandvoortse 
Postzegel Club. Pluspunt, 
aanvang 19.00 uur. 

Classic Concerts: Pianorecital 
door, Josi Nunez Ares. 
Protestantse Kerk, aanvang 
15.00 uur 

Circuit Park Zandvoort: 4 
uur van Zandvoort (Dutch 
Winter Endurance Series) 

Cabaret: ‘Kun min woni an’ 
Samba Schutte, Circus Theater 
Zandvoort, aanvang 
20.15 uur 

Maart

Jazz in Zandvoort: Xandra Willis, aan-
vang 14.30 uur

Circuit Park Zandvoort: Final Six 
(Dutch Winter Endurance Series) 

Classic Concerts: Accordeonorkest 
Progressio o.l.v. Toos de 
Wit. Protestantse 
Kerk, aanvang 15.00 uur 

Cabaret: in Circus Theater Zandvoort: 
Comedy Explosion, aanvang 20.15 uur 

Voorjaarsmarkt: Feestmarkt 
in centrumm

a
a
r
t

4

6

11

11

25

4

11

18

25

27

Na de verbouwing
Zaterdag 3 februari 

WEER OPEN!

Nieuw, fris, anders
Voorjaarscollectie

Grote Krocht 20b – 5715697

Uitverkoop 50% gaat gewoon
door: Haltestraat 15 - 5713225

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 

14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 
06 121 361 31
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Recordzachte maand 
sluit in stijl af

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 10 9 8-9 8-9

Min 7 6-7 5 4

Neerslag 45% 40% 20% 20%

Wind wnw. 3-4 nw. 3-4 nw. 3-4 nw. 3-4

We benaderen nu de gemid-
deld koudste periode in een 
Hollandse winter als we de 
jarenlange statistieken erbij 
halen. 

Maar… een dag of tien terug 
stond eigenlijk al vast dat we 
dit jaar de lauwste louwmaand 
uit de gehele weerhistorie  
zouden gaan optekenen. De 
duidelijk koudere en zelfs win-
terse episode van vorige week 
deed daar nauwelijks afbreuk 
aan, maar knabbelde wel aan 
het enorme temperatuurover-
schot.

Het oude record uit januari 
1983, 1975 en 1921 wordt zo 
goed als zeker met een dikke 
graad scherper gesteld. Het 
Biltse KNMI zal hier waar-
schijnlijk vandaag of morgen 
mee naar buiten treden.

Juist deze donderdag kan er 
ook nog wat (mot)regen vallen 
zonder dat er nu grote hoeveel-
heden worden gemeten. 

De periode donderdagavond 
tot en met zondag hebben we 
wat gezapig weer op het pro-
gramma, met maxima in de 
buurt van de dubbele cijfers 
terwijl de nachten iets gaan 
inleveren, zeker in het week-
einde. Aanvankelijk komen er 
nog wat druilerige momenten 

voor zonder dat de dagen ver-
regenen evenwel. De west-
noordwestenwinden blijven 
zachte lucht aanvoeren over de 
Noordzee. Het weekeinde oogt 
wat vriendelijker met meer me-
dewerking van de zon.

Januari was ook flink nat in 
westelijk Noord-Holland. De 
regenoogst voor het gebied 
staat op ruim 110 millimeter 
momenteel en geen wonder 
dat het gras gewoon bleef 
doorgroeien (zeker de eerste 
drie weken) met deze groei-
zame omstandigheden.

Kijkende naar de lange ter-
mijn valt op dat het na de 
eerste februariweek mogelijk 
kouder wordt met een meer 
noordoostelijke wind, maar 
de diverse weermodellen zijn 
nogal uiteenlopend en tende-
ren (nog) lang niet allemaal 
richting winterweer. 

Volgende week weten we veel 
meer over een eventueel op 
handen zijnde koudere fase. 
Feit is wel dat deze ultrazachte 
winter tot op heden ‘genetisch’ 
niet of nauwelijks in staat is 
om tot een onvervalst koudere-
gime te komen. Maar wellicht 
verrast de sprokkelmaand ons 
nog een keer straks.

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
Februari 2007

Uitagenda
Holland Casino

Vrijdag 2 februari 21.30 - 00.00 uur
Bald & Beautiful

Zaterdag 3 februari 21.30 - 01.30 uur
Nederlands Musical Ensemble

Zondag 4 februari 17.30 - 21.30 uur
Ingram Washington

Donderdag 8 februari vanaf 20.00 uur
Love Night 
met optreden van DO 

Vrijdag 9 februari 21.30 - 00.00 uur
Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 10 februari 21.30 - 01.30 uur
Die andere 2

Zondag 11 februari 17.00 - 22.00 uur
Show Gun

Vrijdag 16 februari 21.30 - 00.00 uur
Cross Over

Zaterdag 17 februari 21.30 - 01.30 uur
Nederlands Musical Ensemble

Zondag 18 februari 17.00 - 22.00 uur
Griffi n

Vrijdag 23 februari 21.30 - 00.00 uur
Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 24 februari 21.30 - 01.30 uur
DJ 2 to you

Zondag 25 februari 17.00 - 22.00 uur
Perfect Match

Woensdag 28 februari vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day 'De grote verleiding' 
met workshop fl irten

Feesten & Events

Zondag 25 februari 
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 kantooruren).

Februari staat weer volop in het teken van de liefde met 
de Holland Casino Love Days. Geniet van het sfeervolle 
optreden van DO. 

Holland Casino Zandvoort Uitgaanstip:

Love Days

Donderdag 8 februari
Optreden DO aanvang 23.00 uur

Win V.I.P. 
weekend Venetië
De hele maand februari maakt u kans op een 
compleet verzorgd weekend voor 2 personen
naar dé stad van de liefde: Venetië!

Het is een extra prijs die willekeurig op de deelnemende 
automaten valt voorzien van het ‘Bonus Jackpot’ sign.

Woensdag 28 februari 

Special Ladies Day

De Grote 
Verleiding
Vanavond krijgt u les in fl irten!

Angelique van 't Riet (bekend van radio en TV) 
vertelt hoe we onze uitstraling kunnen verbeteren 
en gebruiken. 

Met o.a.:
• Interactieve workshop fl irten
• Speedcoaching

Breng de tips en technieken vanavond in de 
praktijk in onze verleidelijke ‘love lounge’.

Vanaf 20.00 uur

Poker Night 
Elke maandag én nu ook elke dinsdag
Poker Night.
Texas Hold'em Limit - Cash Games

Inschrijven bij de kassa's of op maandag of dinsdag 
in de pokerpit. Bij voldoende animo en capaciteit 
speluitleg.

Love & Play arrangement
Boek in februari het Love & Play arrangement! U betaalt
slechts € 37,50 p.p. Op 14 februari Valentijnsdag wordt u 
nog eens extra verrast.

Voor meer informatie & reserveringen tijdens kantooruren: 
023 - 57 40 542 of www.hollandcasino.nl/zandvoort

Column	Politiek	

Stompzinnig geouwehoer. 
Dat is de rake typering van 
raadslid Belinda Göransson 
(VVD) op haar weblog over 
de extra raadsvergade-
ring, waarin de politieke 
besluitvorming rond de 
Middenboulevard aan de 
orde kwam. Stompzinnig 
geouwehoer. Daar zit geen 
woord buitenlands bij. Twee 
uur stompzinnig ouwehoe-
ren over niets, ongetwijfeld 
niet de eerste keer in het 
gemeentehuis.
Nu was de aanleiding wel 
uiterst curieus. De Ouderen 
Partij Zandvoort plaatste een 
advertentie in deze krant. Ze 
zetten zich daarin af tegen 
eerder genomen besluiten 
waar ze zelf achter stonden. 
Politiek spel heet dat.
Als het de bedoeling is om 
mensen helemaal van de 
politiek te vervreemden, 
dan moet je vooral met dit 
soort maffe acties door-
gaan. Raadslid Simons van 
de OPZ noemde dat in die 
vergadering ook nog pro-
fessioneel. Je moet maar 
durven. De dementie heeft 
duidelijk toegeslagen bij de 
Ouderenpartij.
Stop desnoods een briefje 
in de bus bij de mensen 
die in het gebied van de 
Middenboulevard wonen. 
Of nog handiger: speel het 
spel zoals het gespeeld moet 
worden met open, construc-
tieve en eerlijke discussies. En 
geen gejammer achteraf.
Dan blijft er voor de OPZ tijd 
genoeg  over om alle belof-
ten in het verkiezingspro-
gramma in te lossen. Zoals 
politiecontrole op het nale-
ven van verbodsborden in 
winkelstraten, betere bereik-
baarheid van het centrum 
vanuit Nieuw-Noord, gratis 
parkeren vanaf 18.00 uur op 
de Noord- en Zuidboulevard 
en het terugplaatsen van 
bomen. Allemaal punten 
waar we nog niets over 
hebben gehoord. Maar pa-
pier is geduldig en je zal het 
maar te druk hebben met de 
Middenboulevard.

Hans Botman

Stompzinnig 
geouwehoer

de gang van zaken rond de 
verkoop van de Villa Maris, 
pal naast de watertoren. De 
bewoonster, een weduwe 
van een voormalige wethou-
der, verkocht de woning aan 
dezelfde lokale projectont-
wikkelaar die de watertoren 
huurde omdat de gemeente 
zo treuzelde met kopen.

Verdacht
Vervolgens vindt er een 
verdachte transactie plaats 
omtrent de verkoop van de 
watertoren aan de project-
ontwikkelaar. Na een verlen-
ging van de huurovereen-
komst weigerde de gemeente 
een nieuwe brandtrap aan te 
leggen, waardoor de huurder/
projectontwikkelaar naar de 
rechter stapte. De gemeente 
verloor de zaak waardoor zij 
een schadeclaim moest be-
talen. Met dit geld dwong 
de projectontwikkelaar en 
zijn financier (ING Real) de 
gemeente om de watertoren 
voor het minimale bedrag 
van € 25.000 te verkopen. 
Volgens de bewonersgroep 
is dit bedrag te verklaren uit 
achterstallig onderhoud. Des 
te opmerkelijker dus omdat 
volgens de briefschrijvers 
omstreeks 2000 de waterto-
ren door DTZ Zadelhoff ge-
taxeerd werd op Fl. 600.000 
waarbij ook rekening gehou-
den is met de achterstallige 
onderhoud van de toren. 
De klagers vinden dat de 
Rijksoverheid hierdoor over-
drachtsbelasting is misgelo-
pen.

Aanpakken
De bewonersgroep hoopt 
dat de Rijksrecherche aan 
de hand van hun klacht een 
onderzoek instelt. Gelet op 
de ervaringen uit het verle-
den, vermoeden de klagers 
dat het moeilijk zal zijn om 
dergelijke praktijken aan te 
pakken.

Bewoners vragen Rijksrecherche 
om onderzoek rond watertoren

De groep van 34 bewoners van de omgeving van de Wes-
terparkstraat en het flatgebouw van het ‘Watertorenplein’  
en de Hogeweg, spreekt in het schrijven van 19 janauri 
2007 aan de Rijksrecherche van verdachte transacties en 
plannen. 

Nadat de toren door het wa-
terleidingbedrijf was afge-
stoten en volgens een oude 
afspraak verkocht werd aan 
de gemeente, kwam deze 
beschikbaar voor herontwik-
keling. De gemeenteraad 
kwalificeerde de toren als 
een gemeentelijk monument 
dat niet gesloopt mocht wor-
den en dat het monumentale 
exterieur ongewijzigd dient 
te blijven. Plannen van een 
lokale ontwikkelaar om ap-
partementen aan de toren 
te hangen werd volgens de 
groep van Jongejan hiermee 
uitgesloten. Toch bleef de 
ontwikkelaar in de markt 
om iets met de toren te on-
dernemen, door het te huren 
van de gemeente. Volgens de 
groep is er een aantal con-
crete voorbeelden die erop 
lijken dat de projectontwik-
kelaar door kan gaan met zijn 
plannen. 

Brand
Het eerste voorbeeld gaat om 
een brand die in de top van 
de toren woedde op de avond 
van 5 mei 2001. In de brief 
valt te lezen dat een onbe-
kend iemand de ramen in het 
restaurant van de watertoren 
opende. Een uur laten stond 
de watertoren in lichterlaaie. 
Volgens de groep moet het 
wel iemand zijn geweest die 
beschikte over een sleutel. 
De brand leidde opnieuw tot 
hevige commotie. De groep 
van Jongejan concludeert 
uit het feit dat de gemeente 
besloten heeft de schade te 
herstellen dat ze als eige-
naar van de watertoren niet 
bij mogelijke brandstichting 
betrokken was. Ook is tot nu 
toe nog steeds onbekend wie 
de ramen heeft opengezet en 
de brand heeft gesticht. 

Villa Maris
Als tweede voorbeeld noemt 
de bewonersgroep in de brief 

Vervolg voorpagina

Met 9 graden in Zandvoort en Bentveld op deze donder-
dagse namiddag is het uiteraard weer ronduit zacht voor 
eind januari, want tenslotte verkeren we in het putteke van 
de winter dezer dagen. 
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Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Voor 2007 hebben al ruim 1300 huishoudens een ZandvoortPas en dat aantal groeit nog wekelijks 
•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortpas.nl
•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse Courant, maar ook buiten 
 Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)
•  In de zomermaanden wordt de Zandvoortse Courant (natuurlijk met al uw ZandvoortPas aanbiedingen) 
 ook verspreid op de campings (4) en de strandhuisjes (750)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar, waarop u zelf uw 
 ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kan maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

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

Wilt u uw Nederlands verbeteren? Heeft u 

MOEITE MET LEZEN 
EN SCHRIJVEN? 

U bent echt niet de enige. Doe een cursus 
bij het ROC Nova College. Ook Engels, reke-
nen en computerlessen. Gratis proefles! Bel 

023-531 95 53 en vraag naar Annet Flink.

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

Avond - en weekendbehandeling mogelijk

Schelpenplein 19
2042 HJ  Zandvoort
023- 571 76 75

schelpenplein@zandvoort-aan-zee.nl

Februari Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Geroosterde Kip in zoetzure 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*

Genomineerde uitgelicht: Hans Ernst
De laatste van de 21 
genomineerden die 
aan het woord komt 
is Hans Ernst. In ok-
tober zal Ernst zijn 
20-jarig jubileum als 
directeur van Circuit 
Park Zandvoort vie-
ren. In deze periode 
heeft hij veel voor 
het circuit bete-
kend. Onder zijn 
directie werd onder 
andere de Marlboro 
Masters geïntrodu-
ceerd, de formule 1 
licentie verkregen 
en de DTM binnen-
gehaald. Het absolute hoog-
tepunt kwam natuurlijk in 
2006. Ernst zorgde ervoor 
dat ons circuit zich na 21 jaar 
weer op kon maken voor een 
heuse grand prix, namelijk de 
A1GP. 

Bekend met het Zandvoortse 
circuit was Ernst al voor zijn 
aanstelling als directeur. Zelf 
is hij namelijk jarenlang cou-

reur geweest en zelfs twee 
maal Nederlands kampioen 
geworden. Af en toe rijdt Ernst 
zelf nog wel eens een rondje, 
maar dan uitsluitend in ‘nor-
maal’ tempo om de conditie 
van de baan te checken. 

Naast zijn functie als circuit-
directeur, is Ernst al 12 jaar 
voorzitter van de Association 
Internationale des Circuits 

Permaments (AICP). 
AICP is een organisatie 
bestaande uit 34 deel-
nemende circuits van 
over de hele wereld. De 
organisatie probeert 
de belangen van deze 
circuits op mondiaal 
niveau te behartigen. 
Ernst steekt veel tijd 
en energie in de ta-
ken die hij als voorzit-
ter heeft. 

Wie volgens Ernst 
Zandvoorter van het 
Jaar moet worden? 
Peter Michalides, di-

recteur van Holland Casino 
Zandvoort. Ernst vindt de 
genomineerden uit de ver-
schillende categorieën allen 
hoogst belangrijk, maar “op 
de categorie ondernemer-
schap heb ik de meeste kijk”, 
aldus Ernst. Hij vindt Peter 
Michalides “een knokker en 
een strateeg die het casino 
een enorme impuls heeft ge-
geven.”

Rondom de bekendmaking van de Zandvoorter van het Jaar 
2006 zal een gevarieerd Zandvoorts programma worden aan-
geboden aan de genodigden. Het middagprogramma ziet er 
als volgt uit:

15.00 Muzikale omlijsting door Mainstream Jazzcombo 

16.00 Welkomstwoord door Peter Kok namens de 
Zandvoortse Courant

 Aansluitend een optreden van Pommetje Horlepiep

16.30 Opnoemen van de namen + motivatie van alle 
genomineerden, door juryvoorzitter Ben Zonneveld

17.00 Bekendmaking van de Zandvoorter van het Jaar 
2006, door waarnemend burgemeester Hester Maij. 
Aansluitend zal Victor Bol, winnaar van 2005, de 
‘wisseltrofee’ doorgeven.

17.30 Optreden van de Beach Pop Singers

18.00 Afsluiting en dankwoord door Peter Kok

18.30 Buffet in restaurant Tethys, waar de Beach Pop 
Singers een tweede optreden zullen verzorgen

Zandvoorter van het Jaar 2006
Aanmelden kan nog tot en met vrijdag 2 februari

Aanmelden per e-mail kan ook: 
gillis@zandvoortsecourant

 
 Aanmelding middagprogramma/uitreiking 
 Zandvoorter van het jaar 2006:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Met:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (aantal personen)

 Aanmelding ‘Zandvoorts buffet’ met             personen

Bezit u een Zandvoortpas?  Ja, nummer

       Nee

Deze bon kunt u sturen naar: Hogeweg 32 - 2042 GH Zandvoort

Middagprogramma 3 februari
NH Hoteles

Zandvoorter van het Jaar 2006
Zaterdag 3 februari in het NH Hoteles Zandvoort: en u kunt erbij zijn!

Vanaf 15.00 uur is de ont-
vangst in het NH Hoteles 
Zandvoort. Bij binnenkomst 
worden de genodigden ont-
vangen door dorpsomroeper 
Klaas Koper. In de feestzaal 
op de zevende verdieping van 
het hotel (met prachtig uit-
zicht over Zandvoort!) zorgt 
het Zandvoortse Mainstream 
Jazzcombo voor de juiste muzi-
kale sfeer. Onder het genot van 
een hapje en een drankje, aan-
geboden door het NH Hoteles, 
leidt Bram Biesterveld de mid-
dag. Tussen de bedrijven door 
zal Biesterveld, alias Pommetje 
Horlepiep, hilarische kunsten 
en sketches afwisselen met 
bekende liedjes. 

Bekendmaking
Het absolute hoogtepunt 
van deze middag is natuur-
lijk de bekendmaking van 
de Zandvoorter van het Jaar 

2006, door Burgemeester 
Hester Maij. Nadat de lezers 
in de maand oktober hun fa-
voriete Zandvoorter hebben 
kunnen nomineren, hebben 
vanaf november honderden 
een stem uitgebracht op één 
van de 21 genomineerden. 
Woensdag 31 januari sloot de 
stembus, bij het ter perse gaan 
van deze krant was de uitslag 
nog niet bekend. Wel staat 
vast dat het vooral bovenin 
nog tot het laatste moment 
zeer spannend is gebleven. 

Optreden popkoor
Als afsluiting van het mid-
dagprogramma treden de 
Beach Pop Singers op. Dit 25 
mannen en vrouwen tellende 
Zandvoortse popkoor kent een 
zeer gevarieerd repertoire, be-
staande uit echte popsongs uit 
de jaren ’80, ’90 en natuurlijk 
de nieuwste hits.

Komende zaterdag is het zover. Dan wordt in NH Hoteles de 
Zandvoorter van het Jaar 2006 bekendgemaakt. Voorafgaand 
is een gevarieerd programma samengesteld.

Buffet
Liefhebbers kunnen na af-
loop van het programma 
aanschuiven in restaurant 
Tethys, waar het NH Hoteles 
een Zandvoorts Buffet aan-
biedt tegen een geredu-
ceerd tarief. Het buffet is 
speciaal voor deze gelegen-
heid samengesteld en kost  
€27,50 p.p. Vergeet niet uw 
ZandvoortPas mee te ne-
men, want daarmee krijgt u 
een extra korting van maar 
liefst €5! Voor de kleintjes is 
er een speciaal kinderbuffet 
met een aangepaste prijs. 

Bijwonen?
Wilt u ook deze middag 
bijwonen? De ruimte in de 
feestzaal is beperkt, maar 
er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Levert u de bon, 
elders op deze pagina, in bij 
de redactie van de krant of 
stuurt u een email naar gil-
lis@zandvoortsecourant.nl. 
Aanmelden kan nog tot en 
met vrijdag 2 februari.

Praktijk 
Schelpenplein
Tandartsen & 
Mondhygiënistes

foto: Chris Schotanus
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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

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

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

ZANDKORRELS
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 informatie, 
bel: 06-42053349

. . . . . . . . . . . . . . . . .
www.kilootjeteveel.nl

In 2007 weer lijnen?
Doe het gezond, lekker 

 en makkelijk!
10% gewichtverlies 

is al een enorme ge-
zondheidswinst

www.kilootjeteveel.nl
Adèle: 023-5737267

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Let op: 

a.s. vr/za/zo 12/17 uur 
verkoop van faillisements-

partij nw. merkjeans  
ds/hr/kind. Alle maten, 

ook xxxl. €15 p.st./
3 voor €25.

Nw. Fietsen MTB, 12 versn. 
€99. Omafiets: de laatste 
20: €149. Op=weg=pech.

Duinstraat 14 
(t.o. brandweer)

Ouder echtpaar zoekt 
vriendelijke, nette hulp 

in de huishouding.
 1x per 14 dagen. 

Tel. 5716049
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Garageverkoop 
van 10.00 tot 16.00 

uur. Zondag 4 februari, 
Jan Steenstraat 1

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gevraagd:

Jonge dame voor 
ontspanningsmas-
sage. Goede bijver-

dienste. Bel 5716998
. . . . . . . . . . . . . . . . .

HOERA! 
Mieke wordt zaterdag 
65 jaar! Gefeliciteerd! 

Liefs en een dikke zoen 
van Karina, Kenneth, 

Marcel & Mirte
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Tandarts Doorgeest: 
bedankt voor 30 jaar. 
Fam. F. Vleeshouwers

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Klussenbedrijf Mariza. 

Onderh., schilderw., 
renovatie, etc. Alles 
in en rondom het 

huis! Vraag naar ons 
voordelige uurtarief. 

Tel. 06-45010738
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Gezocht: 
Iemand voor 

schoonmaken en 
strijken. Iedere 

donderdag 4 uur. 
Bel 06-51174491

C U L T U U R

Zandvoortse bibliotheek 
organiseerde gedichtenavond

Hét poëziefeest voor Nederland en Vlaanderen. Tijdens de 
jaarlijkse ‘Nationale Gedichtendag’ stond de dichtkunst in het 
zonnetje. Zo ook in Zandvoort. Een dertigtal fans van het ge-
dicht luisterden vorige week donderdag aandachtig naar twee 
dichters uit Zandvoort: Ada Mol en Marco Termes droegen 
voor uit eigen werk.

recensie door 
Ton Timmermans

Poëzie en stilte. Gedichtendag 
2007 staat in het teken van 
stilte en eenvoud. De éne 
stilte is de andere niet. Marco 
Termes begint de bijeenkomst 
met het citeren van een ge-
dicht dat hij onder de ruiten-
wisser vond. Voorts draagt hij 
voor uit zijn nieuwste bundel 
‘Vergezichten naar binnen’. 
“De dichtkunst is het tegen-
gewicht van de verharding in 
de maatschappij”, verklaart 
Termes. “Op 13-jarige leeftijd 
zat ik al boeken van filosofen 
als Machiavelli door te spit-
ten”, gaat hij verder. 

‘heel bijzonder’. In het begin 
van haar dichtkunstcarrière 
verschenen alleen maar wat 
woorden op papier. “Later kon 
ik de stroom gewoon niet meer 
stoppen”, weet ze zich nog te 
herinneren. De dichteres ziet 
haar dichtkunst als ‘stoeien 
met woorden’, iets wat ze 
doet in alle rust en stilte. Het 
daarop volgende gedicht heeft 
de treffende titel ‘Alleen’.

De boeken van beide auteurs zijn 
te koop bij Bruna aan de Grote 
Krocht. De bibliotheek heeft de 
boeken voor de uitleen.

Ada Mol
Ook Ada Mol draagt voor uit 
haar bundel AdaCadabra. De 
fysiotherapeute woont en 
werkt al jaren in Zandvoort. 
Haar schrijven noemt ze 

rect klaarkomen.” Ze steekt 
de draak met de moderne 
mode (wel eens een man in 
een ‘Edwin’ gezien? Dat is zo 
een spijkerbroek die ze optrek-
ken tot onder hun oksels). Ze 
steekt ook de draak met de 
steeds lager wordende broe-
ken mode: “Straks moet je 
je kut nog scheren om zo’n 
ding aan te kunnen trekken.” 
Humor met een glimlach. De 
avond begint zo hij is begon-
nen, met een Frans gedicht, de 
paal als middelpunt. 

25 februari is er weer een op-
treden in Circus Zandvoort, 
ga beslist eens heen, het is de 
moeite waard.

Genoeglijk optreden in 
Circus Zandvoort 

Zondag 28 januari was het weer ‘Circus time’. Dit keer met een 
optreden van Kristel Zweers, de oud-Lama comédienne. Met 
haar zwoele stem wist ze het publiek snel op haar hand te 
krijgen.

Onderhoudend cabaret, niet 
van seks verschoond echter 
nooit kwetsend of grof. Zo zou 
je het optreden van Zweers 
kunnen verwoorden. In snelle 
zinnen weet ze bepaalde si-
tuaties heel treffend neer te 
zetten. Misschien hadden de 
heren op de voorste rijen meer 
van het paaldansen verwacht, 
maar Zweers wist ook deze act 
heel mooi in haar optreden te 
verwerken.

Kristel breekt heilige huis-
jes open met haar optreden. 
Over de G-spot: “45% van de 
mannen weet niet eens waar 
dat ding zit. En 85% is teleur-
gesteld als vrouwen niet di-

Dubbelconcert in gebouw De Krocht
Twee volstrekt van elkaar verschillende gezelschappen verzorgden 
in gebouw De Krocht een dubbelconcert. Afgelopen zondag luis-
terden vijftig mensen naar de zangroep ‘I Cantatori Allegri’ en naar 
het dwarsfluitensemble ‘Tutti Flutti’. Ondanks het ontbreken van 
enige akoestiek genoot het publiek.

lijke (gebogen) basdwarsfluit 
zorgt voor donkerbruine tonen 
en legt daarmee een stevig 
fundament. Samen met de 
altfluit ontstaat een warm en 
innig timbre. Mede daardoor 
klinkt de compositie van de 
Amerikaan Holcombe als een 
feestelijke fanfare, waarbij de 
basfluit de glansrol speelt van 
bombardon.

Geen akoestiek
Met net zoveel enthousiasme 
als in 2005 brengt het zangkoor 
ook nu weer het Oudhollandse 
lied ‘De vier weverkens’ ten ge-
hore. Ditmaal echter zit de ver-
ouderde zaalruimte een goede 
geluidsweergave in de weg. 
In de zaal slaan alle klanken 
dood; verfijnde nuances gaan 
verloren. De inrichting heeft 
een hoog jaren zestig gehalte 
en bemoeilijkt het op niveau 
musiceren waarbij iedere 
klankkleur wordt uitgeblust.

Een deel van de opbrengst van 
het concert gaat naar Child 
Aid ten behoeve van een zie-
kenhuis in Bolivia.

door het koor, voorzichtig aan-
gezet en gevoelig gebracht. 
Pas na de pauze wisselt het 
egale klankenpalet voor een 
blije schakering van klanken.

Bijzondere dwarsfluit 
Aanvankelijk lijken de compo-
sities van het dwarsfluiten-
semble ‘Tutti Flutti’ een klu-
wen van tonen te worden. Na 
enkele muziekstukken komt er 
meer vaart in. Een ongebruike-

recensie door 
Ton Timmermans

De naam van het kamerkoor 
‘I Cantatori Allegri’ (de vrolij-
ke zangers) geeft al aan met 
hoeveel plezier de zangroep 
optreedt. De middeleeuwse 
koorwerken worden gedragen, 
bijna vlak gezongen. Het daar-
opvolgende Avé Maria wordt 
door de jeugdige solozangeres 
Marjolein Gieles, ondersteunt 

wel schilderijen, kunstzinnige 
foto’s als driedimensionale 
objecten zijn”, licht Marina 
Wassenaar, secretaris van 
de Lokale Raad van Kerken in 
Zandvoort, toe. Ze vervolgt: 
“Wij zoeken kunstenaars uit 
de regio Zandvoort, Bentveld 
en Aerdenhout.”

Reageren
Bij de selectie zal gelet 
worden op vakmanschap, 
persoonlijke visie en ori-
ginaliteit. Voor eventuele 
deelname worden beelden-
de kunstenaars uitgenodigd 
te reageren vóór 1 mei 2007. 
Zend enkele foto’s van recent 
werk, liefst met korte toelich-
ting, naar Ton Timmermans, 
Burg. v.Fenemaplein 2/804, 
2042 AH Zandvoort of e-
mail naar tontim@planet.
nl. De expositie loopt van 30 
juni tot en met 8 september 
2007.

Uitnodiging aan 
Zandvoortse kunstenaars

Evenals vorig jaar, zal de lokale Raad van Kerken ook komende 
zomer weer een expositie organiseren. Zandvoortse beelden-
de kunstenaars wordt gevraagd hun artistieke visie te geven 
op een oecumenisch thema: ‘Pelgrimsplaatsen’. De meest ar-
tistieke kunstwerken zullen deze zomer in de kerkgebouwen 
te zien zijn.

De drie door de Raad uitver-
koren pelgrimsplaatsen ver-
tellen ieder hun eigen ver-
haal: Taizé, Assisi en Santiago 
de Compostella voeren u 
terug naar de voetstappen 
van de pelgrims. Beeldende 
kunstenaars kunnen hun 
kunstzinnige interpretatie 
geven op de pelgrimsteden. 
In drie opeenvolgende oecu-
menische kerkdiensten zul-
len de oude pelgrimsoorden 
belicht worden; ieder met 
zijn eigen unieke oorspron-
kelijkheid. 

Zomerexpositie
De kunstwerken die het bes-
te de essentie weergeven 
zullen te zien zijn gedurende 
de jaarlijkse zomerexpositie 
in zowel de Protestantse 
als de Katholieke kerk van 
Zandvoort. 

“De kunstwerken mogen zo-

Eindeloos rijplezier 
met auto’s van auto-
bedrijf Trade Ard. Lid 
BOVAG. Persoonlijke 
service staat bij ons 

op de 1ste plaats! Max 
Planckstraat 44+48, tel. 
5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl 

Schilderen. 
Vrij of op les, 

woensdagavond 
en vrijdagmiddag. 

Aquarel, 
acryl, olie. 

Bij atelier ’t Zand. 
Info: tel. 5716183 / 

www.ateliertzand.nl



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Ook op de waxjassen  
en laarzen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

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 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.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Zilveren fotolijstjes 
min 20%!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Echte oude Goudse kaas
heerlijk pikant - goed snijdbaar
van € 10,90 voor € 6,98

In	de	maand	februari:
Malse	runder	rib/
braadlappen	heel	

kilo	€	7,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

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

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

Alle laarzen en schoenen 
          halve prijs!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Voor de ZandvoortPashouders
Koffie of thee

met appelgebak € 4,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

	10%	korting	op	
tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand februari 

Pizza Döner Plaza
Broodje Döner met 
een drankje € 4,-

Vanaf heden: Turks brood à € 1,-!
Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort

Geopend: Woensdag t/m zondag van
14.00- tot 01.00 uur Tel: 023-5718582

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 

Op vertoon van zandvoortpas
Goedkoper huren

Betaal 20.00 en u mag 
voor 40.00 huren.

Voor de hele maand februari 2007
Eenmalig per Zandvoortpas

Niet in combinatie met andere acties

ZandvoortPas:
Bevlogen kok geeft 5% korting

Pino Vacirca heet hij en hij is half 
Italiaans. Het koken is hem door 
zijn Siciliaanse oma, die nog steeds 
op het platteland van het warme 
eiland woont, met de paplepel in-
goten. Vacirca is een bevlogen kok 
die honderduit over zijn hobby/
werk kan praten.

veel passie gemaakt. Als u hem 
daarentegen bij u thuis laat koken, 
voor een bescheiden gezelschap, 
krijgt u ook de pasta vers!

Uw verslaggever, ooit ook een be-
vlogen kok, herkent een vakman in 
hem. Een man die binnenkort ook 
zaken als olijfolie, wijn, worsten en 
hammen zelf uit de ‘Laars’ zal gaan 
importeren. “Ik heb een streek vlak 
naast Toscane leren kennen waar 
ik zeer gecharmeerd van ben. Ik 

“Het enige waar het mij nog 
aan ontbreekt is een winkel of 
restaurant. Men kan dus niet 
zien wat ik doe. Ik cater met 
name grote partijen en kook 
tegenwoordig ook veel op lo-
catie, dus bij mijn gasten thuis. 
Ik verzorg dan alles, tot aan het 
tafellinnen en servies aan toe. 
Daarom was ik ook blij met de 
ZandvoortPas, alhoewel men 
vaak nog niet weet dat ik 5% 
korting geef op de catering-
factuur!”, zegt de man achter 
Trattoria Vacirca.

Vacirca maakt alles zelf, ech-
ter verse pasta voor een partij 
van 100 mensen is geen doen. 
Wel de sauzen, de soepen en 
het brood (speciaal recept van 
zijn oma dat hij ‘gefinetuned’ 
heeft) worden door hem met 

ben daar culinaire zaken te-
gengekomen die ik niet aan de 
Nederlanders wil onthouden”, 
zegt hij met een gepassioneer-
de twinkeling in zijn ogen. Deze 
man kan koken, Italiaans, dus 
gezond en met een knipoog 
naar het goede der aarde!
U kunt Trattoria Vacirca berei-
ken onder een telefoonnum-
mer: 06-1444 8720 of per e-mail: 
trattoriavacirca@planet.nl.

Andrew Harcourt en Pino Vacirca 
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Dit jaar bestaat Slotemakers Anti-slipschool vijftig jaar.  Het 
is dus groot feest bij de slipschool die de illustere oud-piloot/
coureur Rob Slotemaker ooit begon op een doodlopend ge-
deelte van het circuit!

Vanaf heden
nieuwe 

dagkaart!

Voor een heerlijk 
kopje koffie

Een gezellige
lunch of diner

Geopend: Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Kreeftensoep
Carpaccio

Kip cocktail

Kabeljauw mosterdsaus
Mixed Grill

Varkenshaasje Roquefortsaus

Dame Blanche
€ 16,75

Dagelijks 
geopend

Gezellig 
borreluur

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Eerste zaterdag 
van de maand 
Live Muziek 

Keuken: di. t/m 
zo. open van 
17.30- tot 
21.30 uur
(Maandags 
gesloten)

Gasthuisplein 10
2042 JM 
Zandvoort

Tel. 023-5714638 
Fax. 023-5731454

Zaterdag 3 februari Live Muziek
Jazz Zoo

Aanvang 17.00 uur 

         Vrijdag 9 februari 
Gastkoken met Katie Bosschieter 

(reserveren gewenst)

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	27	januari	t/m	9	februari	
		€	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	tonijn

met limoen-koriandercrème en verse kruiden
of

Gebakken	lamshaasjes	met	
gecarameliseerde	knoflook
op salade van peer en hangop 

of
Carpaccio	van	pomodori

met warme stilton en gepocheerde peer
H H H

Presentje	van	kabeljauw	en	courgette
met Provençaalse tomaten-olijfsaus

of
Geroosterd	Iberisch	zwijn	met	ras	el	hanout	

en shi-itakenroomsaus
of

Tandoori	schotel
met Valess, pasta en verse groenten

H H H
Dessert	

Verleiding,	Passie	of	Liefde
Voor	reserveringen:	023-5716119/info@tfaz.nl

Jaap Paap over oplossingen afkalving Zandvoortse strand: “De zee geeft en neemt”
 

De Nederlandse kust is uniek te noemen. Het is een 340 kilometer 
lange aaneenschakeling van strand, duinen en dijken. Een grote be-
dreiging voor dit kustgebied zijn hevige stormen. Zo ook in Zand-
voort. Het strand kalft af wat de kustplaats uit Noord-Holland niet 
ten goede komt. Oud voorzitter van de strandpachtersvereniging 
Jaap Paap vertelt over oplossin-
gen van oudsher en nu.

is in 1990 afgesproken om 
vanaf dat moment de kustlijn 
in het vervolg op de plaats 
te houden: de Basiskustlijn. 
Bovendien is ook het mee la-
ten stijgen van de zeebodem 

met de zeespiegelstijging no-
dig. Dit is één van de taken van 
Rijkswaterstaat. 

Veranderingen
Volgens Paap zag het leven van 
een strandpachter er vroeger 
anders uit: “Een strandtent 
was meer een extra bijver-

strandpachter”, aldus Paap.

Basiskustlijn
Om het waardevolle karakter 
van de kust te behouden is 
het belangrijk om onderhoud 
te verrichten. Gebeurt dit 
niet, dan neemt de kans op 
overstromingen toe. Daarom 

door Nel Kerkman

Maar het is toch niet de eerste 
keer dat er een flinke afslag is 
geweest en hoe is dat toen 
opgelost? Deze vragen stel-
len we aan Jaap Paap (Mok), 
oud voorzitter van de strand-
pachtersvereniging en tevens 
ex-strandpachter. Samen 
met zijn vrouw Sien besloot 
Paap 39 jaar geleden om de 
strandtent van Jan Termes te 
kopen. Paap is huisschilder 
van beroep en wist eigenlijk 
weinig af van het strandge-
beuren. Door veel te vragen 
aan de oude strandrotten, 
leerde Paap steeds meer over 
de wispelturige streken van de 
zee. Want ook vroeger kwam 
het voor dat de taluds werden 
weggeslagen. “De ene keer zit 
het mee en de andere keer zit 
het tegen, dat is nu eenmaal 
het risico van het bestaan als 

dienste en mocht alleen aan 
Zandvoorters worden verkocht. 
Het strandleven veranderde in 
1953 toen de bulldozer werd 
ingezet. En in plaats van een 
beerput kwam, op kosten van 

de strandpachter, een riool-
pijp.” Ook kan Paap zich nog 
de eerste zandsuppletie her-
inneren. “Dat hielp niet zoveel, 
na een flinke storm lag al het 
zand weer in zee. De huidige 
methode, de ‘vooroeversup-
pletie’, heeft veel meer effect. 
Door het aanbrengen van een 

kunstmatige zandbank voor de 
kust wordt de golf gebroken en 
door de stroming beweegt het 
zand naar het land” legt Paap 
uit. Hij vervolgt: “Dit is niet ge-
beurd op de plek richting het 
naaktstrand, en daar zijn dus 
de banketten (taluds) wegge-
slagen. Rijnland mag blij zijn 
dat deze banketten als buffers 
dienst hebben gedaan want 
anders was de voet van de 
duinreep flink beschadigd.” 

Stillen van zandhonger
Toch wordt duidelijk dat 
Zandvoort nog niet in aan-
merking komt voor een nieu-
we suppletie. Dit blijkt uit 
een gesprek tussen wethou-
der Wilfred Tates en Patrick 
Poelmann, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland. 
Wel vindt Poelmann dat de 
Provincie moet gaan bekij-
ken wat de gevolgen zijn 
van de strandafslag voor de 
Zandvoortse economie. 
Want wel extra fiets- en wan-
delpaden aanleggen plus een 
goede bereikbaarheid naar de 
kust promoten is geen optie 
als het strand, op bepaalde 
plaatsen, langzaam aan in zee 
verdwijnt.

Online aangifte doen nu gemakkelijker
De politie heeft het aantal delicten waarvan via het internet 
aangifte kan worden gedaan uitgebreid. Dit geldt voor delic-
ten op het gebied van diefstal of vernieling. Aangifte doen via 
internet is hiermee gebruiksvriendelijker gemaakt. 

juiste delict voor de aangever 
geselecteerd. Het aantal inter-
netaangiftes stijgt en de politie 
hoopt dat deze ontwikkeling 
zich door de ingevoerde ver-
betering zal voortzetten. Niet 
alle delicten lenen zich echter 
voor internetaangifte. “Bij rela-
tief zwaardere delicten waarbij 
zicht is op een mogelijke dader 
en/of sprake is van geweld, is 
een persoonlijk gesprek nood-
zakelijk. Dat heeft te maken 
met het veilig stellen van op-
sporingsgegevens en het ver-
zamelen van bewijsmateriaal”, 
zegt Rinus Boudewijn.

Welkom op bureau
De politie benadrukt dat be-
woners van Kennemerland 
voor aangifte van diefstal of 
vernieling, nog steeds welkom 
zijn op het politiebureau. Via 
0900-8844 kan een afspraak 
worden gemaakt op een van 
de nabijgelegen vestigingen 
of er kan eventueel telefonisch 
aangifte worden gedaan.

dere diefstal fiets, diefstal uit 
auto’s en winkeldiefstal. De 
spelregels rond de internet-
aangifte zijn niet veranderd. 
Het gaat om relatief eenvou-
dige delicten, waarbij geen 
aanwijzingen zijn in de rich-
ting van een dader en waarbij 
geen sprake is van geweld. Wie 
aangifte wil doen van zakken-
rollerij, graffiti of andere vor-
men van diefstal of vernieling, 
hoeft de deur niet meer uit. Via 
het internet (www.politie.nl) 
kan op ieder gewenst moment 
aangifte worden gedaan. 

Sneller aangifte doen
Een verbetering is dat je sneller 
door de aangifte wordt geleid. 
De vragen zijn makkelijker en 
de schermindeling is overzich-
telijker gemaakt. Ook wordt het 

“Het is belangrijk dat bewo-
ners van ons gebied aangifte 
doen”, zegt districtchef Rinus 
Boudewijn. Hij is in de regio 
Kennemerland verantwoor-
delijk voor het aangifteproces 
binnen het politiekorps. “Want 
meer aangiftes betekent meer 
inzicht in de criminaliteit. En 
daarmee kunnen wij misdrij-
ven en overtredingen nog ge-
richter aanpakken en voorko-
men”, aldus Boudewijn.

Uitgebreider
De belangrijkste aanvullingen 
in de vernieuwde internetaan-
gifte zijn: diefstal uit schuren, 
scholen, bedrijven, sportcom-
plexen en vernielingen aan au-
to’s en openbare gebouwen. 
Er kon al via internet aangifte 
gedaan worden van onder an-

Slotemakers Anti-slipschool 
al 50 jaar een begrip

Slotemakers Anti-slipschool 
over een compleet vernieuwd 
rijvaardigheidscentrum met 
verschillende (anti-slip)banen 
en een multifunctioneel in-
structiegebouw. 

De lokale radiozender ZFM 
besteedt in de maand februari 
op iedere donderdag van 18.00 
tot 20.00 uur aandacht aan de 
‘slipschool’. ZFM is te beluis-
teren via 106.9 FM in de vrije 
ether, 104.5 FM op de kabel en 
via televisiekanaal 45.

In de maand fe-
bruari heeft de 
in de volksmond 
gehete slipschool, 
eigenlijk dus anti-
slipschool, een 
speciale aanbie-
ding voor Zandvoorters. U 
krijgt maar liefst €50,- korting 
op een cursus.

Slotemakers Anti-slipschool 
biedt al sinds 1957 diverse 
rijvaardigheidstrainingen 
aan voor particulieren en 
bedrijven. Op speciaal ge-
prepareerde banen worden 
extreme situaties gesimu-
leerd. De trainingen hebben 
het doel de rijvaardigheid 
van de deelnemers te ver-
hogen. Sinds 2003 beschikt 

In 1946 stonden de strandtenten nog niet op verhoogde taluds foto: Archief A. Bakels
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Woensdag 14 februari
Valentijnsdag

zijn wij geopend!

Denk aan uw 
Coniferen

strooi bitterzout!

Alles nu 
10-20-30 euro
t/m zaterdag 
10 februari

De laatste 
kans op 
koopjes! 

Daarna gaan wij 
verbouwen

KROON 
MODE

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Bezoek ook eens 
onze website 

www.zandvoortsecourant.nl

Bel 0251-674433 of mail naar info@verspreidnet.nl

Ook bezorger worden van deze krant?

HOROSCOOP
RAM
21 mrt. - 20 apr.

Als hij helemaal weg van je is, krijg 
je het al snel benauwd. Een beetje 
uitdaging maakt het spannend, 
maar als je steeds op een type valt 
dat daar niet van houdt, gaat de 
relatie niet lukken. Relatie houden 
is een kunst! 

STIER
21 apr. - 20 mei

Als je je energie niet kwijt kunt, ga 
je je vervelen. Ook al ben je normaal 
dol op lekker lui zijn. Samen actief 
zijn is de beste oplossing. Dan krijg 
je in ieder geval niet zo snel ruzie. Al 
is het goedmaken geen straf! 

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Eigenlijk wil je vooral rust. Hoe 
vaker je bedenkt dat je er geen 
zin meer in hebt, hoe vaker je ver-
baasd bent dat je toch niet zonder 
hem kunt. Is het iets wat echt niet 
goed zit tussen jullie of vind je ie-
mand anders leuk?

Kreeft
21 juni - 22 juli

Wist je dat het heerlijk is om af en 
toe te kunnen spelen? Je bent vaak 
zo serieus dat je bij de eerste af-
spraak al gaat denken of je met hem 
wilt trouwen. Zou je niet liever eerst 
vriendjes worden, lieve Kreeft?

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Als je wat minder bang bent om te 
falen, zal het je ook niet overkomen. 
Trouwens, wat maakt het eigenlijk 
uit? Als je een vriendschap beëin-
digt, is die niet altijd mislukt. Teveel 
verwachtingen kunnen alleen maar 
tegenvallen.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Als jullie samen op vakantie kunnen 
en ook nog een goed gesprek heb-
ben, dan ben je tevreden. Maar het 
lijkt wel of je soms al kriegel wordt 
van de manier waarop zijn oren aan 
zijn hoofd zitten! Kritisch?

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Vooral de tweede helft van de 
week is het spannend. Je leert 
interessante, nieuwe vrienden 
kennen en je vindt het leuk om 
samen met hen van alles te on-
dernemen. Het beïnvloedt je wel, 
vooral als je vriendje jaloers is.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Als jullie een soort haat-liefde ver-
houding hebben, is het nogal ver-
moeiend. Maar ja, je bent zo ver-
liefd dat je niet met, maar ook niet 
zonder hem kunt. Halverwege de 
week worden jullie ook maatjes!

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Droom je nog steeds over dat 
spannende type? Dat blokkeert 
wel de relatie met je huidige 
vriend. Misschien durf je het  
nu nog niet te laten merken, 
maar later in de week wel. Arme 
jongen...!

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Als hij buiten je lief ook een goede 
vriend is, ben je daar extra blij mee. 
En het is nog leuker als je met elkaars 
vrienden kunt opschieten. Grote kans 
dat er uit jullie gezamenlijke vrienden-
kring een nieuw koppel ontstaat! 

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Die leukerd van je opleiding of werk 
leek heel bijzonder, maar gaat je nu 
toch op je zenuwen werken. Je wilt 
niet te veel gecontroleerd worden in 
je relatie, vooral niet nu je juist je onaf-
hankelijkheid steeds meer ontdekt. 

Column

Een zomermens, dat is wat ik 
ben. Al wekenlang verheug 
ik me op de dag dat ik mijn 
winterjas weer achter in de 
kast kan hangen en mijn bi-
kini tevoorschijn kan toveren. 
Het liefst zou ik het winter-
seizoen gewoon overslaan. 
Een winterslaapje, dat lijkt 
me wel wat. Hoewel ik dit 
vaak genoeg geprobeerd heb 
en mijn slaaprecord inmid-
dels op 16 (ja, 16!) uur staat, 
zal een echte winterslaap er 
wel niet inzitten. Voor mij 
wordt het dus gewoon nog 
een paar maandjes afzien. En 
afzien, dat wordt het zeker. 
“Want”, verkondigde de heer 
Paulusma laatst enthousiast 
aan, “de winter zal zich nog 
wel even van haar beste kant 
laten zien.” Wat betekent: 
kou, regen en storm.

Gelukkig zijn er voor zomer-
gekken zoals ik genoeg alter-
natieven om de winter even 
te doen vergeten. Denk maar 
eens aan zonnestudio’s en 
subtropische zwembaden. 
Ook zomerse reisgidsen blij-
ken een geweldige remedie 
voor een winterdip, tenmin-
ste… voor mij! De foto’s van 
palmbomen, helderblauwe 
zeeën en gespierde mannen 
met gebruinde lijven doen 
me denken dat ik daadwer-
kelijk in één of ander zomers 
oord ben beland. Even is het 
allemaal net zoals in een film, 
lig ik op een droomlocatie in 
een hangmat te genieten van 
het zomergevoel. De helder-
blauwe zee weerkaatst het 
zonlicht en de schaduw van 
de palmbomen zorgt voor afk 
oeling. Terwijl ik de zon lang-
zaam onder zie gaan, geniet 
ik van mijn heerlijke cocktail. 
Een prachtige rode gloed vult 
de lucht. Het is perfect.

Zo zou het leven altijd moe-
ten zijn, denk ik bij mezelf. 
Dan sta ik op uit mijn hang-
mat en kijk ik na een uurtje 
dromen de werkelijkheid 
tegemoet. Het is koud, het 
regent en het stormt. Het is 
winter en voorlopig nog lang 
geen zomer.

Pauline

 
1. The Look of Love 

Trijntje Oosterhuis

2. Loose  
Nelly Furtado

3. 538 Dancesmash 2006  
Various artists   

4. Now Dance Winter 
2007  
Various Artists 

5. Op weg naar geluk
 Jan Smit

6. Nick & Simon   
Nick & Simon 

7. Apparently Unaffected  
Maria Mena 

8. Back to Basics   
Christina Aguilera

9. Rudebox    
Robbie Williams 

10. Knuffelrock 15   
Various Artists

(bron: Free Record Shop)

DE TI EN
Deze week de Top10 
meest verkochte cd’s 
van dit moment:

Voorpret

Eigenlijk zijn je vrienden belangrijker 
voor je dan een geliefde. Die vrien-
den heb je voor je leven. Althans dat 
dacht je. Jammer genoeg kunnen 
ook vrienden je teleurstellen. Maar 
misschien wordt binnenkort een 
goede vriend een geliefde!?

door Nel Kerkman 

De vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland heeft speciaal 
voor de jeugd een vogelclub 
gestart. Alle leerlingen uit de 
bovenbouw van de basisschool 
en brugklassers zijn welkom bij 
de werkgroep. Er worden elke 
tweede zondag van de maand 
leuke excursies georganiseerd. 
Natuurlijk wordt er op vogels ge-
let maar ook andere dieren krij-
gen alle belangstelling. Er gaan 
per groep minimaal twee erva-
ren gidsen mee en het advies is 
om je ouders thuis te laten. 

Fitis
De fitis is geen besmette-
lijke ziekte maar een kleine 

zangvogel die zeer actief is 
in de duinen. En omdat hij zo 
actief is, is het kwartaalblad 
van de vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland naar het vo-
geltje vernoemd. Hans Vader 
is zeer actief als bestuurslid en 
PR-persoon van de vogelwerk-
groep Zuid-Kennemerland. “Ik 

vind het zeer belangrijk”, zegt 
Hans Vader, “dat de jeugd be-
trokken raakt bij de natuur. 
Tegenwoordig zitten veel jon-
geren steeds meer achter de 
computer. Welk kind heeft in 
het echt een bosuil gehoord, 
laat staan gezien, of helpt mee 
de nestkasten te controleren? 

Onze werkgroep wil graag 
zijn kennis overdragen aan de 
jongeren want wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Een 
toekomst met veel kennis en 
liefde voor de natuur.”

Aanmelden
Denk je na het lezen: dat lijkt 
me wel wat? Ga dan gewoon 
eens mee met een activiteit. 
Op zondag 11 februari ben je 
vanaf 10.00 uur welkom bij 
het poortgebouw van Elswout, 
Overveen. Onder begeleiding 
ga je op zoek naar spechten en 
boomklevers en misschien zie 
je ook nog een ijsvogel langs 
vliegen. Zelfs de tijd vliegt want 
om 12.30 uur stopt de wande-
ling. Eén ding moet je nog wel 
weten: doe stevige schoenen of 
laarzen aan en warme kleding. 
Heb je een verrekijker, neem 
hem mee. Afspraak is verder: 
samen uit, samen thuis. Wil je 
mee? Stuur een mailtje naar 
j.stuart@planet.nl of bel naar 
023-5389481. 

Voor stoere jongens en ferme meiden
Dit artikel is niet bedoeld voor watjes maar voor kinderen die 
tegen weer en wind kunnen én nieuwsgierig zijn. Voel je je 
aangesproken? Lees dan verder want dan is de jeugdvogelclub 
wel iets voor jou.

De werkgroep ringt een ransuil

TANDARTSENPRAKTIJK ATC WILHELMINA
Wilhelminastraat 61, 2011 VL Haarlem, Tel.: 023 – 553 10 10

 
Bent u op zoek naar een (nieuwe) tandarts?

 Van harte welkom!
Wij nemen nog patiënten aan! 

Meerdere tandartsen en mondhygiënisten
Zeer ruime openingstijden, óók avonden 

Bel ons of kom langs voor een inschrijfformulier.
Inschrijven kan ook via onze website:
www.atcwilhelmina.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
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Banken zetten ouderen buiten spel
“Wij leven in het tijdperk van Vrouw Holle”. Cabaretier Wim 
Kan voorzag het in de jaren zestig al. Niet iedereen kan het 
tempo bijbenen. Vooral ouderen dreigen het slachtoffer te 
worden van de elektronische revolutie.

Alles moet sneller. Het dage-
lijks leven moet efficiënter en 
de computer helpt daarbij. De 
informatietechnologie heeft 
al veel opgeleverd. Telefonie, 
rekenmachines en ontelbare 
televisie- en radiozenders. De 
wereld wordt tot één klein 
dorp. De zegeningen van deze 
tijd zijn talrijk. Maar niet ieder-
een profiteert daarvan.

Drie grote banken hebben be-
sloten om de papieren accept-
giro te vervangen door digitale 
nota’s. Het Nationaal Fonds 
Ouderenhulp (NFO) ziet deze 
ontwikkeling met zorg tege-
moet. Het NFO is niet blij met 
het nieuws dat de papieren ac-
ceptgiro op termijn verdwijnt. 
Het Fonds vreest dat hierdoor 

een grote groep ouderen wordt 
buiten gesloten. 

Het NFO verbaast zich erover 
dat er bij deze ontwikkeling 
niet wordt gedacht aan de ou-
deren in de samenleving. Van 
de 65-plussers heeft de helft de 
beschikking over een computer 
en slechts 38% maakt gebruik 
van internet. Dat betekent dat 
een grote groep ouderen geen 
computer heeft en geen kennis 
heeft van de digitale snelweg 
of van sms. Zij zullen een be-
roep moeten doen op derden 
indien het voorstel van deze 
banken doorgang vindt. Deze 
maatregel staat haaks op het 
beleid van de overheid die juist 
wil dat ouderen langer zelf-
standig opereren.

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Uitstekend onderhouden voormalig vierkamer 
appartement met vrij uitzicht op boulevard en 
zee. Balkons aan zee- en landzijde. Totale woon-
oppervlakte ca. 100 m2. Eventueel garage ter 
overname in tegenoverliggend gebouw aanwe-
zig. Zonnige woonkamer met eiken parketvloer 
en open haard; keuken met inbouwapparatuur; 
2 slaapkamers; badkamer met ligbad en was-
tafelmeubel. Lift in gebouw aanwezig.

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Aan autoluw plein ligt deze halfvrijstaande 
geschakelde bungalow met riante tuin, zon-
neterras en 297 m2 eigen grond. Gelijkvloers 
wonen nabij het centrum van Zandvoort met 
alle voorzieningen binnen handbereik. Zonnige 
L-vormige woonkamer met parketvloer, grote 
schuifpui naar zonneterras (ca. 6x3m) op het 
zuiden, open keuken, slaapkamer (ca. 4,2x3m), 
badkamer v.v. douche, wastafel, toilet en was-
machine-aansluiting.

 Vraagprijs € 274.500,- k.k.

Beatrixplantsoen 7 Van Lennepweg 2/23 Burg. van Fenemaplein 22/1

Royale eengezinswoning (bouwjaar 1985) 
met tuingerichte woonkamer met trapkast, 
open keuken en 4 ruime slaapkamers, grote 
en verzorgde achtertuin op het oosten van 
13x5m met zonneterras, stenen schuur en 
achterom. Heteluchtverwarming (ketel 2005). 
Woonoppervlakte ca. 130 m2. Vrij parkeren in de 
directe omgeving.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Krachten bundelen is altijd verstandig. Samenwerking is 
steeds meer noodzakelijk om zaken voor elkaar te krijgen. 
Toch heeft de ouderenbond ANBO-Nederland beslist om haar 
lidmaatschap van het Coördinatieorgaan Samenwerkende 
Ouderenorganisaties (CSO) op te zeggen.

ouderenbond. Daarbij terzijde 
schuivend dat iedere vorm van 
samenwerken concessies met 
zich mee brengt. “Onvrijwillige 
samenwerking leidt tot niets”, 
aldus ANBO, “wij willen een 
moderne, krachtige en dyna-
mische belangenbehartiger 
voor 50-plussers zijn. Geen 
ambtelijke logge organisatie, 
maar een vereniging die kan 
ondernemen in het maat-
schappelijk middenveld.”

De ouderenbond verwacht 
dat op deze manier de weg 
open ligt voor samenwerking 
met een veelheid van partners 
om de belangen van senioren 
nog effectiever te behartigen. 

Maar ook bij deze nieuwe 
aanpak zal veelal water bij 
de wijn moeten worden ge-
daan. Ook de politieke lobby 
gaat met meerdere partners 
plaatsvinden. ANBO zal zich 
overigens blijven inzetten om 
de politieke lobby op relevante 
onderwerpen in te zetten sa-
men met de andere ouderen-
organisaties. In 2007 betaalt 
ANBO voor het laatste jaar 
mee aan het CSO.

Het CSO is het samenwer-
kingsverband van de vier 
ouderenorganisaties: ANBO, 
NVOG, PCOB en Unie KBO. Het 
doel van het CSO is de belan-
genbehartiging van ouderen 
op nationaal en internationaal 
niveau, alsmede het beïnvloe-
den van het ouderenbeleid 
van de Nederlandse rijksover-
heid, de Europese Unie en de 
Verenigde Naties.  
Bron: www.ANBO.nl.

Cursus mobiele telefonie voor 
ouderen succesvol begonnen

Bellen en gebeld worden. In deze tijd van telefonie van groot 
belang. Met name voor ouderen levert een vlotte bediening 
van het ‘mobieltje’ problemen op. WonenPlus Zandvoort 
doet daar wat aan door een cursus mobiele telefonie aan 
te bieden.

Opnieuw terug in de school-
banken. Zo lijkt het, als de 
ouderen aandachtig luisteren 
naar hun twee jeugdige do-
centen voor de klas. Afgelopen 
vrijdagmiddag za-
ten twintig oude-
ren in de zaal van 
de welzijnsorgani-
satie Pluspunt in 
Zandvoort Noord.

De cursus is voor 
organisatoren zo-
wel als docenten en 
deelnemers gloed-
nieuw. In samen-
werking met stu-
denten van de ICT 
Academy biedt de welzijnsor-
ganisatie WonenPlus een leer-
programma mobiele telefonie 
aan. Op de eerste lesmiddag 
blijkt dat het noodzakelijk is 
ouderen te scholen in het ge-

bruik van de mobiele telefoon. 
Leergierig staan de meesten te 
trappelen om de mogelijkhe-
den van een mobiele telefoon 
onder de knie te krijgen. “Wij 

moeten als opleidingscentrum 
alleen maar kleine drempels 
weghalen”, zegt Lex Post, do-
cent nieuwe media aan het 
Nova College. Post heeft de 
cursus opgezet naar aanlei-

ANBO, voor 50-plussers, 
heeft besloten uit het sa-
menwerkingsverband met 
h e t  Co ö rd i n at i e o rg a a n 
Samenwerkende Ouderen-
organisaties (CSO) te stappen. 
ANBO-Nederland wil daarmee 
het landelijke samenwerkings-
verband na jaren beëindigen. 
De afdeling Zandvoort denkt 
daar genuanceerd over.

ANBO-Nederland zegt het sa-
menwerken in CSO-verband 
als een knellende verplichting 
te ervaren. “Het voortdurend 
onvrijwillig concessies moe-
ten doen aan eigen inzichten 
wordt niet in het belang ge-
acht van onze leden”, vindt de 

Belangenbehartiging ouderen op de tocht

ding van een vraag van consu-
lente Mariska van Huissteden 
van Wonenplus. Samen met 
Pluspunt en het Nova College 
werd een leerprogramma sa-
mengesteld. In verband met 
hun opleiding Informatie- en 
Communicatietechnologie 
(ICT) treden de 4dejaars stu-
denten Edwin Knip en Boris 
Duindam op als gelegen-
heidsleraren. Ze staan voor de 
klas in een duo-presentatie 
waarbij ze elkaar vlekkeloos 
afwisselen. In de groep van 

zo’n 20 ouderen 
krijgt ieder per-
soonlijk aandacht. 
Opvallend is dat 
de leerlingen al-
lemaal vrouwen 
zijn; mannen ont-
breken.

De cursus is ge-
start op 26 janu-
ari. In 4 dagdelen, 
steeds vrijdags 
tussen 13.00 en 

15.00 uur, worden de belang-
rijkste beginselen van het tele-
foneren met een GSM toestel 
toegelicht. De lessen worden 
ondersteund door duidelijke 
lichtbeelden en lesmateriaal.

Nostalgie is te vinden op internet
De commune, Paleis voor Volksvlijt,  Joop Den Uyl. Woorden 
die een stukje verleden weer tot leven brengen. Beelden die 
menig oudere met nostalgische gevoelens en met plezier vóór 
zich ziet. Op het internet zijn verhalen, foto’s en zelfs films van 
vroeger te vinden. Een korte impressie.

‘Jeugdsentimenten’. De leukste 
website van Nederland noe-
men ze zich. Vandaag wordt 
geopend met een jeugdherin-
nering van een zekere Wilma. 
Zij schets een levendig beeld 
van de commune uit de jaren 
‘60-’70: “Een enorm groot huis, 
een voormalig klooster, werd 
een woonplek voor een bonte 
verzameling van mensen.”

Het boeiende aan de website 
Jeugdsentimenten is dat let-
terlijk iedereen een bijdrage 
kan leveren. Naast Wilma zijn 
er herinneringen opgetekend 
door Ruud, Joke, Lia, Marty 
en tientallen andere inter-
netters. En allemaal komen 
ze met herkenbare verhalen. 
Over de avonturen van cowboy 
Arendsoog, van Pinkeltje of 
over de schillenboer. Bij ieder 
verhaal bestaat de mogelijk-
heid te reageren; reacties die 
door anderen gelezen wor-
den en dáár weer op kunnen 
ingaan. Volgens de elektroni-
sche teller zijn er momenteel 
meer dan 44 duizend reac-

ties van bezoekers en bevat 
Jeugdsentimenten.net meer 
dan elfhonderd gepubliceerde 
artikelen.

Uiteraard worden de jaren 
zestig breed uitgemeten. Wie 
kent niet de wel heel speciale 
jeugdcultuur van die woelige 
jaren? Wie heeft niet bewon-
derend naar een Puch met zijn 
aparte stuur staan kijken? Of 
de afdankertjes van de oudere 
zus gedragen? De site over de 
‘sixties’ laat het niet alleen bij 
woorden, ook zijn er foto’s en 
filmpjes te bewonderen. Zo is 
internet een bijna onuitput-
telijke bron van weetjes over 
vroeger.

Dwalen in foto’s van het oude 
Zandvoort, of rondsnuffelen in 
de archieven van Amsterdam. U 
krijgt een fotografische indruk 
van hoe het aangezicht van 
Amsterdam in enkele decennia 
veranderd is. Frascati met z’n 
Weense concerten. Internet is 
het begin van een ontdekkings-
reis door het verleden.

Gat!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

   49 te Zandvoort

Vraagprijs: € 199.000 k.k.

Zaterdag 3 februari OPEN HUIS! Kom en Kijk!

Deze verrassende woning met een ruime 
woonkamer ligt in een kindvriendelijke wijk. 
2-Slaapkamers op de 1e verdieping en de 
zolderruimte die als kinderkamer gebruikt 
wordt, moderne badkamer en optimale ruimte 
benutting door de drie dakkapellen.

• Nieuwe achterpui met openslaande deuren;
• Woonkamer v.v. fraaie houten vloer;
• Woonopp. ca. 85 m2, perceelgrootte 79 m2.

57-6 te Zandvoort

Vraagprijs:  € 209.000 k.k.

54 te Zandvoort

Vraagprijs: € 249.000 k.k. 

Open 
Huis

Tip!

Zaterdag 3 februari OPEN HUIS 
van 11:00 tot 13:00 uur!

Fraai 4-kamer hoekappartement op de  
2e etage gelegen met veel licht inval en een 
weids uitzicht. Lichte woonkamer met  
toegang naar het balkon, keurige keuken v.v. 
inbouwapparatuur en balkon op het westen.  
3 Slaapkamers en een moderne badkamer.

• Parkeren op eigen terrein is mogelijk;
• Servicekosten € 205,47 per maand;
• Woonopp. ca. 110 m2 incl. balkons.

Dr. J.C. Mezgerstraat 

Burg. Van Alphenstraat 

Potgieterstraat 

Zaterdag 3 februari OPEN HUIS 
van 11:00 tot 13:00 uur!

Bijzonder sfeervol 3-kamer appartement op de 
1e etage gelegen. Ruime woon-/ eetkamer met 
openslaande deuren naar het balkon op het zuid 
oosten, moderne open keuken, 2- slaapkamers 
met zeezicht en een moderne badkamer.  
Het geheel verkeerd in zéér goede staat.

• Berging in de onderbouw;
• Woonopp. ca. 80 m2 incl. balkon;
• Servicekosten € 126,= per maand.

Open 
Huis

Jubileumactie ten bate van Nieuw Unicum

Kaashuis Tromp stelt een 
jubileumgift beschikbaar 
voor een nieuwbouwpro-
ject in Zandvoort Noord. 
Daar zijn appartemen-
ten in aanbouw, waarin 
17 bewoners van Nieuw 
Unicum met meer ruim-

te en een grotere zelfstan-
digheid hun intrek zullen 
nemen, met zorg en be-
geleiding vanuit Nieuw 
Unicum. Naast de dona-
tie zal van elke verkochte 
fles wijn nog eens € 0,50 
voor dit doel worden af-

Kaashuis Tromp in Zandvoort bestaat 25 jaar en 
viert dit op donderdag 8 februari van 19.30 tot 
23.00 uur met een grote wijn- en kaasproeverij in 
Grand Café Riche. De opbrengst hiervan komt deels 
ten goede aan de Vrienden van Nieuw Unicum.

gestaan. De actie duurt 
vier weken en wordt ge-
voerd in alle winkels van 
Kaashuis Tromp. In maart 
zal in Nieuw Unicum de 
cheque worden aange-
boden met het uiteinde-
lijke bedrag. 

Kaarten zijn voor €10,- te 
koop bij Kaashuis Tromp. 
Bij aankoop van een be-
paalde hoeveelheid wijn 
wordt de entreeprijs te-
rugbetaald!
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week 4

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.
Deze week een kater van rond de vier jaar. Tony was 
een erg verlegen kater die zich absoluut niet liet aai-
en. Op de afdeling zat hij het liefst weggedoken in 
een mandje om van daaruit alles goed in de gaten te 
houden. Toen werd hij ziek, zo erg dat hij weken lang 
onder dwang gevoerd moest worden. Wij dachten: 
hoe gaan we dit nou weer doen..... maar hij liet alles 
over zich heen komen. “Dat zal de ziekte wel zijn”, 
dachten we nog, maar als hij opgeknapt is zal hij wel 
weer veranderen in een woest type. Maar nee, hij 
knapte op en begon kopjes te geven en naar ons toe 
te komen voor een knuffel. Hij heeft het licht gezien, 
want hij blijft knuffelen. Het is een klein wondertje 
maar hij is uitgegroeid tot een echt lieve kat. Hij is 
gewend om altijd binnen te leven, dus waarschijnlijk 
neemt hij genoegen met een balkon. Hij kan goed 
met andere katten overweg maar we plaatsen hem 
liever niet bij kinderen, van echte drukte houdt hij 
namelijk niet. 

Wie zoekt er een maatje en heeft de tijd om hem 
rustig te laten wennen. Kom kijken in het asiel in de 
Keesomstraat 5 open van maandag tot en met zater-
dag tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Tel: 023-5713888. 
Of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl

Dier 
van 
de 
Week

Koolvisschotel met knolselderij - zuurkoolpuree
Hoofdgerecht voor 4 personen

600 gr. koolvisfilet,
500 gr. zuurkool,
2 kleine selderijknollen,
zout, peper,
2 kleine uien,

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 220 C. Kook de zuurkool in een laagje koud water in ca. 30 
minuten gaar. Afgieten en laten uitlekken. Schil de selderijknollen, snijd ze in blokjes 
en kook ze in een laagje water met een snufje zout in ca. 15 minuten gaar. Afgieten 
en fijnstampen. Snipper de uien en de knoflook en bak ze in 30 g boter 10 minuten op 
een laag vuur. Roer de zuurkool met de uien en de zure room door de knolselderijpuree. 
Voeg zout en peper naar smaak toe. Breng de wijn met de rest van de boter aan de 
kook en giet het geheel in een ruime ovenvaste schaal. Leg de visfilets in het vocht in 
de schaal. Dek de vis af met de puree en strooi de kaas erover. Laat de vis in de oven in 
20-30 minuten gaar worden (bereidingstijd is afhankelijk van de temperatuur van de 
puree, als deze nog warm is gaat het sneller). Om de kaas bruin te laten worden, kunt 
u de schotel eventueel op het laatst onder de hete grill zetten.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Thuistest baarmoederhalskanker
Een derde van het aantal vrouwen dat wordt uitgenodigd voor het uitstrijkje 
in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker geeft 
hieraan geen gehoor. in samenwerking met de GGD stuurt het VU medisch 
centrum in Amsterdam deze vrouwen nu een thuistest. Zo kunnen zij eenvou-
dig zelf thuis, zonder tussenkomst van de huisarts, een test doen.
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4 teentjes knoflook,
60 gr. boter,
4 etl zure room,
1/2 dl. witte wijn,
100 g geraspte belegen kaas.

Ingrediënten

TONY

Jaarlijks wordt in Neder-
land bij zo’n 600 vrouwen 
baarmoederhalskanker 
vastgesteld. Daarvan 
overlijden er ongeveer 
250. Het bevolkingson-
derzoek naar baarmoe-
derhalskanker, beter be-
kend als het uitstrijkje, is 
bedoeld om deze (behan-
delbare) vorm van kanker 
tijdig op te sporen zodat 
behandeling mogelijk is.

In de regio Kennemerland 
krijgt een groot aantal 
vrouwen de komende 
week een thuistest in 
de brievenbus. Het af-

genomen testmonster 
wordt door VU medisch 
centrum onderzocht op 
het Humaan Papilloma 
Virus (HPV), vrijwel al-
tijd de veroorzaker van 
baarmoederhalskanker. 
Onderzoeker Daniëlle 
Heideman: “Het HPV 
is een virus dat, als het 
langdurig in het lichaam 
aanwezig is, baarmoeder-
halskanker kan veroorza-
ken. Het virus wordt door 
geslachtsgemeenschap 
overgedragen en is bij 
veel vrouwen aanwezig. 
Vrouwen die niet elke vijf 
jaar gehoor geven aan 

het bevolkingsonderzoek 
lopen de kans dat deze 
vorm van kanker niet tij-
dig wordt opgespoord.” 
Als de uitslag van de 
test afwijkt van de norm, 
wordt de vrouw opgeroe-
pen voor vervolgonder-
zoek bij de huisarts.

De thuistest valt tus-
sen 30 januari en 7 fe-
bruari op de deurmat. 
Er zijn geen kosten aan 
de test verbonden. Voor 
meer informatie over dit 
onderzoek, bel HPV: 020-
4440102 of kijk op www.
hpvthuistest.nl

Gehavend SV Zandvoort naar gelijkspel (0-0)

Maar liefst vier basisspelers 
ontbraken in de wedstrijd tegen 
Monnickendam. Bas Lemmens 
en Ronald Kaales waren op 
wintersportvakantie even-
als trainer Pieter Keur. Robin 
Castien en Ivar Steen waren 
naar aanleiding van hun kaar-
ten in de wedstrijd tegen HCSC 
geschorst. Tweede trainer Barry 
Paap moest dus enige omzet-
tingen doen om tot een goed 

elftal te komen. Met Sander 
Hittinger en Michael v.d. Berg 
versterkte hij zijn verdedigings-
linie en Vincent Hompes werd 
naar voren geschoven.

De eerste helft gaf een wisse-
lend spelbeeld, zonder echte 
grote kansen. Vlak voor rust 
had Ferry Boom zijn ploeg op 
voorsprong kunnen brengen 
maar zijn schot miste doel.

Voetbal	(zaterdag)

Een gehavend SV Zandvoort heeft zaterdag in Monnickendam 
een gelijkspel moeten toestaan. Alleen aan het einde van de 
beide helften kregen onze plaatsgenoten een aantal kansen, 
de rest van de wedstrijd moest er stevig verdedigd worden.

Na rust moest Zandvoort eni-
ge tijd alle zeilen bijzetten om 
niet op achterstand te komen. 
Slechts sporadisch kon spits 
Boom bereikt worden. Toen 
een kwartier voor tijd Edwin 
Ariesen het veld betrad voor 
de bijna onzichtbare Raymon 
Hölzken, en Sven van Nes de 
tegenvallende Hompes kwam 
vervangen, kwam er meer ge-
vaar uit de Zandvoortse ploeg. 
Met name Boom werd gevaar-
lijker omdat hij nu via twee 
kanten bediend kon worden. 
Echter het beetje geluk dat 
nodig is voor een doelpunt, 
ontbrak.

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort thuis tegen 
Castricum. Misschien een 
goede tegenstander om 
weer eens drie punten aan 
het totaal toe te voegen.  
De wedstrijd begint om 
14 .30 uur op sportpark 
Duintjesveld.

Futsallers doen goede zaken

ZSC’04 speelde zich naar een 
vrij overtuigende overwin-
ning. De weg er naartoe ging 
wel gepaard met wat verbaal 
geweld. Tussen een aantal spe-
lers was er wat intimiderend 
gedrag te bespeuren, wat de 
scheidrechter enig werk ople-
verde. Bij V&V werden er twee 
spelers op de bon geslingerd 
waarvan er later zelfs één 
werd weggestuurd. Bij ZSC’04 
waren de zondaars Ferry Vooys, 
Mark Hoppe en aanvoerder 
Michel van Marrem. De aan-
voerder had het vooraf zelfs 
al een klein beetje ingecalcu-
leerd, omdat de heenwedstrijd 
tegen V&V een soortgelijk ver-
loop kende.

Toch was het diezelfde Van 
Marrem samen met Mitchell 
Post die bij ZSC’04 het verschil 
maakten. Van Marrem speelde 

in vergelijking met het vorige 
seizoen met wat meer zelfbe-
heersing. “Ach ja, ik word ook 
een dagje ouder”, reageerde 
de aanvoerder. Uiteindelijk 
werd de einduitslag bepaald 
op 8-3.

SV Zandvoort
Zandvoort kwam zonder stra-
tegie en tactiek de zaal in. Bij 
onze plaatsgenoten ging het 
vooral om lekker voetballen. 
Hoewel de Zandvoorters nog 
even met 1-2 hadden ach-
ter gestaan, was het Donny 
Kortleeb die in goeden doen 
was. Hij had net als zijn illus-
tere collega Antoine Eickhoff 
van Zandvoort Noord een 
opvallende gedaantewissel 
ondergaan. Mede door het 
keeperswerk van Paul Smit en 
de goede zin om er wat van te 
maken werd het 8-2.

Futsal

In de Korver Sporthal kwamen afgelopen vrijdagavond zowel 
ZSC’04 als SV Zandvoort in actie. Voor beide ploegen verliep 
de avond goed. ZSC’04 won van V&V en Zandvoort behaalde 
drie punten tegen Concordia uit Hillegom.

SV Zandvoort naar sprankelende overwinning 

Zandvoort begon tegen een 
straffe wind die in de lengterich-
ting van het veld stond. Moeilijk 
voetbal zou men denken maar 
de ‘youngsters’ van trainer Berry 
Buytenhek dachten daar anders 
over. Met goed combineren 
werd al snel het doel van DSOV 
gevonden. Een hoge voorzet 
van Maarten Koper, die door de 
DSOV-keeper niet goed werd ver-
werkt, kwam voor de voeten van 
Justin Robert die handig voor de 
1-0 zorgde. Zandvoort bleef daar-
na goed voetballen, al kwamen 
de gasten wel dichter bij het 

Zandvoortse doel. Paul van der 
Oord maakte zich tot twee keer 
toe onsterfelijk door koppend de 
bal van de doellijn te halen. In de 
18e minuut kwam DSOV toch op 
gelijke hoogte. Lotfi Rikkers ver-
speelde simpel de bal waardoor 
aanvoerder Remco Meersma de 
gelijkmaker kon aantekenen. 
Zandvoort bleef steeds meer 
aandringen maar had geen ge-
luk bij het afmaken.

Voorsprong
Na rust, waarin de geblesseerde 
Aron Kuilder in de kleedkamer 

Voetbal	(zondag)

De zondagvoetballers van SV Zandvoort hebben tegen DSOV 
uit Vijfhuizen laten zien dat ze met klimatologische omstandig-
heden goed kun-
nen omgaan. Met 
sprankelend voet-
bal werd DSOV 
met 3-1 bestreden. 
Met name Mi-
chael Kuijl was on-
grijpbaar en werd 
terecht tot ‘Man 
of the match’ uit-
geroepen.

achterbleef, speelde Zandvoort 
met de strakke wind in de rug 
en ging daar formidabel mee 
om. Het was dan ook slechts een 
kwestie van tijd voordat zij op 
voorsprong zouden komen. In de 
67e minuut liet Kuijl zijn hielen 
zien aan zijn directe tegenstan-
der en sprintte richting doel. In 
zijn ooghoeken moest hij Patrick 
van der Oord gezien hebben 
want zijn pass was onzelfzuch-
tig en precies op maat om de 2-1 
aan te laten tekenen. Een klein 
kwartier laten werd het 3-1, door 
middel van een exacte kopie van 
het tweede doelpunt. Dat de 4-1 
niet viel was eigenlijk een klein 
wonder want Zandvoort was op-
permachtig.

In de vierde klasse D klimt 
Zandvoort twee plaatsen om-
hoog en heeft het die hatelijke 
een-na-laatste plaats verlaten. 
Komende zondag speelt de ploeg 
uit tegen BSM, dat nu de plaats 
van Zandvoort heeft ingenomen. 
Als het spelpeil in Bennebroek 
net zo hoog is als afgelopen zon-
dag, moet de ploeg drie punten 
mee kunnen nemen.
  

Handbalsters blijven winnen

Het begin was voor de 
Zandvoortse dames niet een-
voudig omdat de thuisclub 
ZSC een laag speltempo pro-
beerde op te leggen. Deze 
opzet had aanvankelijk suc-
ces. Invalster keepster Angela 
Schilpzand moest dan ook als 
eerste de bal uit het net halen. 
In de slotfase van het eerste 
half uur kreeg ZSC meer vat op 
het spel, via 1-3 en 3-3 liep ZSC 

uit naar een 4-8 voorsprong bij 
de doelwisseling. In de tweede 
helft kwam RKDES snel terug 
tot 6-8. In de slotfase kwamen 
de dames van ZSC pas echt 
goed los en beslisten het duel 
met ruim verschil. 

Romea Daniëls (4), Laura Koning 
(4), Martina Balk (3), Debbie 
Tibboel (2), Lucia v.d. Drift (1) 
en Suzanne Zwemmer (1)

Handbal

Het eerste dames zaalhandbalteam van ZSC’04 lijkt recht op 
het kampioenschap af te stevenen. Ook in de uitwedstrijd 
tegen RKDES 2 in Kudelstraat bleef het team van coach Hans 
Zwemmer opnieuw ongeslagen. De 7-15 overwinning kwam 
echter minder makkelijk tot stand dan in de laatste wedstrij-
den het geval was.

Michael Kuijl  wordt nu nog gestopt

Mitchell Post passeert zijn man

Volgende week eerste Sportraadpagina



23

 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)
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
Del Mar, Café Restaurant
F & L International
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort
K.V.S.A.
Kroon Mode
Meijershof, Restaurant
Moerenburg, Parfumerie
Nova College
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Praktijk Schelpenplein
Rosarito
Sandbar
Take Five
Tandartsenpraktijk 
ATC Wilhelmina
Top Thuiszorg
Van Schaik, makelaar
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl Vervolg gemeentepublicatie week 5

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

Lions verliezen van koploper Mosquito’s

Het begin van de wedstrijd was 
geheel voor Mosquito’s, dat met 
uitstekende combinaties en 
scherp schieten al snel een voor-
sprong van tien punten (2-12) 

wist op te bouwen. Het door de 
langdurige schorsing van Jeremy 
van ’t Nederend verzwakte Lions 
liep daarna gedurende de gehe-
le wedstrijd achter de feiten aan. 

Basketbal

Het eerste herenteam van basketbalvereniging The Lions 
heeft afgelopen zaterdag geen kans gezien de Amsterdamse 
titelkandidaat Mosquito’s met een nederlaag naar huis te stu-
ren. Na een stroef begin kwam Lions in de vierde periode nog 
wel in de wedstrijd, maar moest uiteindelijk genoegen nemen 
met een 70-75 nederlaag.

Niet in de laatste plaats omdat 
de Amsterdammers beschikten 
over twee aanvallers die veelvul-
dig driepunters wisten te pro-
duceren. 

Vooral in de 3e en 4e periode 
deed Lions er met beheerst 
aanvalsspel alles aan om het 
de hoofdstedelingen moeilijk 
te maken. Verder dan twee 
punten met drie minuten te 
spelen kwam men echter niet. 
In de slotfase wist Mosquito’s 
opnieuw met een serie drie-
punters de marge op vijf pun-
ten te brengen en uiteindelijk 
te winnen met 70-75. Ondanks 
de nederlaag kan Lions terug 
kijken op één van de betere 
wedstrijden van het seizoen.
 



Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
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 BRUGSTRAAT 12 ZANDVOORT

• Recent verbouwde half vrijstaande 20-er jaren woning 
met achterom en een ruim zomerhuis (eigen opgang)

• Woonkamer met hoog plafond, een fraaie antiek 
grenen vloer, 4 slaapkamers en een moderne badkamer

• Zomerhuis o.a. v.v. een woonkamer en 2 slaapkamers
• Voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 170 m2 (incl. zomerhuis)

Vraagprijs € 359.000,-

 BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/13 ZANDVOORT

• Bijzonder fraai afgewerkt en zo te betrekken
4-kamermaisonnette op de 2e en 3e verdieping

• Deze maisonnette is recent volledig gerenoveerd waarbij 
gebruik is gemaakt van duurzame materialen die perfect 
op elkaar zijn afgestemd

• 3 slaapkamers, luxe keuken en luxe badkamer
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs € 289.000,-

 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,-

BURG. VAN FENEMAPLEIN 1501 ZANDVOORT

• Op de 15e verdieping gelegen goed onderhouden 
3-kamerhoekappartement (verbouwd naar 2 kamers)

• Balkons op het westen en oosten en fantastisch wijds uitzicht 
langs de kustlijn van IJmuiden tot aan Scheveningen!

• Alle vertrekken voorzien van eiken parket
• Gebouw is v.v. een lift en een afgesloten parkeerterrein 
• Woonoppervlakte ca. 80 m2

Vraagprijs: € 199.000,-

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 133 ZANDVOORT

• Prachtig, goed onderhouden penthouse van ca. 142 m2

• Een riante living met woonkeuken van ca. 70 m,
luxe badkamer met whirlpool, sauna, 4 slaapkamers

• Dakterras van ca. 30 m2 met zeezicht, koffi eterras van 
ca. 12 m2 en 2 garageboxen in de onderbouw

• Compleet verbouwd in 2005 en het complex beschikt over
een lift en berging in de onderbouw

Vraagprijs: € 595.000,-

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,-

 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

Vraagprijs: € 239.000,- 

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_ZC0705.indd   1 30-01-2007   13:41:07
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De	Mannetjes

Dé Zandvoorter 
van 2006

‘Als hij z’n best doet kan 
Arlan Berg ook de 

Formule 1 hier weer krijgen’

Geldig t/m zondag 11 februari

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

19, 20, 22 en 23 februari  
worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. 
Laat uw rolemmer na het legen 
staan totdat de schoonmaakploeg 
geweest is.

Actueel	 P�5	Jaarcijfers KNRM

Vol trots mag Arlan Berg zich Zandvoorter van het Jaar 
2006 noemen. Afgelopen zaterdag was de uitreiking 
van de tweede editie van de Zandvoorter van het jaar. 
Inwoners van Zandvoort konden hun stem uitbrengen 
en hebben dat ook en masse gedaan. Vorig winnaar Vic-
tor Bol nam met moeite afscheid van de o zo mooie pla-
quette, die nu een jaar lang door Arlan Berg gedragen 
mag worden. Locoburgemeester Wilfred Tates had de 
eer om de winnaar bekend te maken.

Arlan Berg Zandvoorter van het Jaar

• Fijn volkoren € 1,50
• Super saucijzenbroodje € 1,25

Zaterdag 10 februari
bestaan wij 1 jaar!

Om dit te vieren geven
wij die dag iedere klant

een presentje.

Voor een uitgebreid verslag zie pagina 9

Het OPZ-raadslid Peter Boevé 
moet zich op 16 februari voor 
de Haarlemse rechtbank ver-
antwoorden in een strafzaak 
die tegen hem is aangespan-
nen. De 78-jarige Boevé wordt 
ervan verdacht een ex-partner 
tussen 1992 en 2005 meerdere 
malen te hebben verkracht. 
De zaak speelt al een poosje 
en staat nu op de rol van de 
rechtbank.

OPZ-voorzitter Bob de Vries: 
“Op grond van beschuldi-
gingen van zijn voormalige 
partner staat raadslid Peter 
Boevé over een week voor de 
strafrechter. Boevé zal worden 
gehoord inzake vermeende 
verkrachting van zijn part-
ner, waarmee hij tussen 1992 
en 2005 een relatie had. Aan 

OPZ onthoudt zich van commentaar omtrent zaak Boevé

Boevé is op 26 januari jongst-
leden wegens gezondheids-
klachten (hij werd recentelijk 
twee keer in het ziekenhuis 
opgenomen) tijdelijk ontslag 
uit de gemeenteraad verleend. 
OPZ beklemtoont net als de 
gemeente Zandvoort dat dit 
ontslag dan ook geheel los 
staat van het gerechtelijke 
onderzoek. Zodra de rechter 
een uitspraak heeft gedaan 
zal OPZ inhoudelijk op de zaak 
ingaan.”

Volgens Boevé zou zijn ex-
partner op wraak uitzijn. “De 
jongen, nu een man, is uit op 
wraak. Ik weet van geen ver-
krachting”, aldus het raadslid 
dat onlangs in besloten kring 
trouwde. Boevé werd al een 
jaar geleden van de verkrach-

TOM FORD
zonnebrillen  

&
correctiemonturen

Zandvoort Optiek

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

Stichting Classic Concerts 
organiseert:

Die Fledermaus van 
Johann Strauss.

Vrijdag 16 februari - Agatha Kerk
Grote Krocht. Aanvang 20.15 uur
Kaarten à € 15,00 te koop bij:

Grote Krocht-Bruna Balkenende,
Kaashuis Tromp en 

Kerkstraat-Music Store

Kennis(makings)avond

“Wat heb ik morgen…
 aan mijn bezoek van vanavond?”

14 februari 
vanaf 19.30 uur in kantine SV Zandvoort
Voor alle sportgeïnteresseerden!

www.sportinzandvoort.nl

ting “in Zandvoort, maar ook 
elders” beticht, maar de zaak 
is destijds terzijde geschoven, 
aldus zijn verklaring. Tot zijn 
verrassing hoorde hij maan-
dag dat er toch een rechtszaak 
van komt. Volgens Boevé zal 
zijn advocaat tijdens de zitting 
zijn onschuld bewijzen.

“Zolang er geen vonnis is gewezen en zolang niet duidelijk 
is of er zich al dan niet strafbare feiten hebben voorgedaan, 
onthoudt de Ouderen Partij Zandvoort zich van verder com-
mentaar.” Dit geeft OPZ-voorzitter Bob de Vries als reactie op 
de strafzaak rondom OPZ-raadslid Peter Boevé.

Rubriek	 P�8	Wijn onder de loep
Sport	 P23	Gouden speld
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Een kinkje in de kabel. Dat ge-
beurde in Circus Zandvoort 
met mij. Na een wat grieperi-
ge dag besloot ik toch naar de 
voorstelling van Kristel Zweers 
te gaan. Na een praatje met 
deze en gene zochten we onze 
plaatsen op. Maar soms gaan 
dingen anders dan je plant. 
Na ruim een half uur voelde 
ik me ziek. Wilde wég, de zaal 
uit. Stiekem verdwijnen was er 
echter niet bij. Probeerde toch 
uit de rij te komen. En vond 
mezelf terug op de rode loper. 
Richting uitgang naar boven. 
Paniek alom. Veel mensen om 
mij heen. Iemand kwam met 
een glas water. Slokje drinken. 
“Zoiets bedenk je toch niet?” 
Het flitste door mij heen toen 
ik de bezorgde gezichten zag. 
“Mevrouw, gaat het weer?”, 
een jonge, aardige dame 
voelde mijn pols. Het enige 
dat ik wilde was: wég. De lift 
bracht mij snel naar de bega-
ne grond. Waar de consterna-
tie nog niet over was. Duizelig 
zakte ik op de aangeschoven 
stoel. Heerlijk als mensen zo 
vriendelijk zijn. Het voelde 
als een warm bad. Politie en 
ambulancemedewerkers han-
delden rustig en adequaat. In 
de ambulance auto werd ik 
verder onderzocht. Bloeddruk. 
Hartfilmpje. Nog meer hande-
lingen die me zijn ontgaan.

Je hoort wel eens dat het 
zolang duurt voor hulp aan-
wezig is. Ik kan er niet over 
oordelen maar de nodige 
hulpdiensten werkten snel. 
Politie was er binnen vijf mi-
nuten. Trouwens, nooit gewe-
ten dat er zoveel apparatuur 
in een ziekenwagen aanwe-
zig is. Dat geeft een goed ge-
voel! Gelukkig was dit geval 
een storm in een glas water. 
Bloeddruk verlagende medi-
cijnen plus een griepje plus 
een (misschien) wat te warme 
zaal waren de oorzaak volgens 
de dokter, die ik de volgende 
dag op last van echtgenoot 
moest consulteren. Gelukkig 
heeft Kristel Zweers na dit 
incident de draad van haar 
optreden weer goed opgepakt 
en kreeg ik een beterschap-
kaart toegestuurd. Dank je 
wel lieve mensen. We tuffen 
weer vrolijk verder. Op weg 
naar het volgende festijn!

Lienke Brugman

Aardige mensen 
in Zandvoort

Kerkdiensten
ZONDAG	��	FEBRUARI
Protestantse gem. Zandvoort, 
Kerkplein
10.00 uur Oecumenische dienst. Voorgangers pastor 
D. Duijves en ds. mr. J. W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, 
Grote Krocht
Zie Oecumenische dienst in Prot. Kerk

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 

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
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zandvoortsecourant.nl
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Gillis Kok
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Burgerlijke	stand
27	JANUARI	-	2	FEBRUARI	2007	

Geboren: 
Fenna Michelle, dochter van: de Roode, Michel 
Johannes en: Diele, Mirella Anna Magdalena.
Gaia Helena Lavina, dochter van: van der Moolen, 
Florian Albertus en: van Tetterode, Froukje.
Mijntje Flore Anne, dochter van: de Groot, Joost 
Machiel en: Wortelboer, Katharina Margaretha 
Wilhelmina. 
Charlie, dochter van: van Aalderen, Gerrit Jan Willem 
en: Schreurs, Imke.

Gehuwd:
van der Mije, Adrianus Jozef Maria en: Verzijlbergen, 
Eugenie Maria Theresia Johanna.
Wals, Albert en: Verheijden, Elisabeth Gertruda Maria.

Overleden:
Olsthoorn, Arnoldus Wilhelmus Adrianus, oud 60 jaar. 
Klaver geb .Knol, Femmigje Petronella, oud 89 jaar.
van Wijk, Petronella, oud 80 jaar.

Familieberichten

2

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

mijn man, onze vader en opa

Piet Loos
Het heeft ons bijzonder gesterkt en 

getroost dat u zich allen zo betrokken 
voelde bij dit grote verlies. 

Uit aller naam,
Fam. Loos

Zandvoort, februari 2007

overheid adviseert over alles 
wat met communicatie anten-
nes te maken heeft, maakte 
duidelijk wat het verschil is 
tussen de thans nog veelvul-
dig in gebruik zijnde GSM ap-
paratuur en het steeds meer 
ingebruik komende UMTS 
systeem. 

Toekomst
UMTS heeft volgens Antenne 
Bureau de toekomst en uit 
veelvuldig onderzoek is tot nu 
toe niet gebleken dat er gevaar 
is voor de gezondheid van om-
wonenden op plaatsen waar 
antennes geplaatst zijn. De di-
verse onderzoeken (meer dan 
1800) overal ter wereld, wor-
den zowel door de nationale 
Gezondheidsraad als door de 
Wereldgezondheidsorganisa
tie (WHO), nauwlettend ge-
volgd. Het college zal zich bij 
het afgeven van nieuwe ver-
gunningen richten op de ad-
viezen van beide organisaties 
en, zoals de stand van zaken 
nu is, welwillend beschikken 
over aanvragen voor het plaat-
sen van nieuwe antennes.

Raadscommissie wil unieke 
verzameling geluid- en 

beeldapparatuur behouden
De raadscommissie Projecten & Thema’s heeft vorige week 
woensdag besloten te komen met een initiatief raadsvoorstel 
om de unieke verzameling geluidsapparatuur van plaatsge-
noot Jelle Attema voor Zandvoort te behouden. Bedoeling is 
om samen met de beeldapparatuur van Cor Draijer alles onder 
te brengen in een museum.

De beide heren lieten met hun 
presentatie zien dat het gaat 
om een unieke verzameling. 
Met belangstelling uit onder 
andere de VS en Zuid-Korea 
heeft de verzameling zelfs 
internationaal aanzien. De 
commissie, Attema en Draijer 
zijn van mening dat het onder-
brengen van de verzamelingen 
in een museum een belangrij-
ke toeristische trekpleister kan 
vormen en uitstekend past in 
de jaarrond gedachte voor het 
toerisme.
Over de plaats van het muse-
um sprak de commissie zich 
niet uit. Attema en Draijer 
denken aan het huidige 
Gemeenschapshuis, maar zo-
als de zaken er nu voor staan 
zal dit binnen het Louis Davids 
Carré een andere functie krij-
gen, dan wel worden afgebro-
ken.

UMTS
De commissie Projecten & 
Thema’s kreeg ook een pre-
sentatie over antennes voor 
mobiele telefonie. Antenne 
Bureau, een organisatie die de 

UW HULP GEVRAAGD VOOR EEN SPECIALE 
VERZAMELING GRAND PRIX ARTIKELEN 

(PERIODE 1952-1985)

Als fervent verzamelaar van alles wat met de Grand Prix’ te 
maken heeft die vroeger op het circuit van Zandvoort zijn 
verreden, zou ik graag een beroep willen doen op mede 
inwoners uit Zandvoort. Als u misschien vroeger (net als ik 
trouwens) heeft staan kijken bij garage Davids, of garage 
Kooijman om maar iets te kunnen zien van de race-auto’s of 
om een handtekening te vragen aan de coureurs, dan kunt u 
mij misschien behulpzaam zijn met het uitbreiden van mijn 
verzameling. 

Ik ben speciaal geinteresseerd in o.a. de volgende artikelen :
- handtekeningen van Grand Prix coureurs (periode 1952-  
 1985, met extra aandacht voor de eerste jaren)
- programmaboekjes van de Grand Prix
- posters, stickers, toegangskaartjes e.d.
- uw eigen gemaakte foto’s van de Grand Prix coureurs
- zgn rijders- en helpers armbanden
- oude plakboeken e.d.

Als u voor mij eens een kijkje zou willen nemen in oude dozen op 
uw zolder of in uw boekenkast en daar misschien nog één van 
bovenstaande artikelen tegenkomt, dan kunt u mij daar een groot 
plezier mee doen. Dit alles natuurlijk onder het motto NIETS VOOR 
NIETS !!

Ik ben ook nog op zoek naar de handtekening van Rob Slotemaker 
en Wim(pie) Loos, weliswaar hebben ze nooit aan een Grand Prix 
meegedaan, maar als Zandvoorters zijn ze toch erg belangrijk 
geweest voor de autosport.

Ik wacht in spanning op uw reactie en zeg u op voorhand harte-
lijk dank voor de moeite die u voor mij wilt doen. Ik ben e rvan 
overtuigd, dat er in Zandvoort nog heel veel moet liggen waarmee 
ik mijn collectie zou kunnen uitbreiden.

Peter Kanger – tel: 5716713 – email: kangeroe@xs4all.nl 

(advertentie)

Iedere week worden ruim 200 
voedselpakketten uitgedeeld. 
Het aantal aanvragen bij de 
Voedselbank blijft toenemen. 
Elke vrijdagochtend zullen de 
voedselpakketten uitgereikt 
worden in Pluspunt. Om in 
aanmerking te komen voor 
een voedselpakket mag het 
restinkomen niet hoger zijn 
dan €150 per maand voor al-
leenstaanden. Iedereen die in 
deze situatie verkeert, kan een 
aanvraag voor een wekelijks 
pakket indienen via telefoon-
nummer: 06-2831 7762.

Voedselbank komt naar Zandvoort
De Stichting Voedselbank Haarlem opent een verdeelpunt 
voor voedselpakketten in Zandvoort. Dit meldt Anneke Abma 
van de voedselbank. “We zijn druk bezig met de voorbereidin-
gen en verwachten binnen een maand in Zandvoort te zitten,” 
aldus Abma. 

Zaterdag 10 februari houdt 
de Voedselbank een inza-
melingsactie bij de Vomar 
aan de Celciusstraat, vanaf 
11.00 uur tot 18.00 uur.  
De bedoeling is dat klan-
ten van de Vomar naast de 
eigen boodschappen, ook 
iets extra’s te kopen voor de 
klanten van de Voedselbank. 
Het gaat om houdbare ar-
tikelen zoals wasmiddelen 
en tandpasta. Medewerkers 
van de Voedselbank nemen 
de artikelen graag in ont-
vangst.

Algemene kennisgeving

29 januari 2007 is onze lieve vader

Bertus Hendrik Pastor
overleden.

De begrafenis heeft 2 februari 2007 
plaatsgevonden.

Daniëlle en Dave Pastor
Van Lennepweg 73
2041 LD Zandvoort
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Week	6	•	2007
	fe
br
ua
ri

 Evenementen Agenda

Februari

Classic Concerts: Pianorecital 
door, Josi Nunez Ares. Protestantse 
Kerk, aanvang  15.00 uur 

Circuit Park Zandvoort: 
4 Uur van Zandvoort (Winter 
Endurance Kampioenschap) 

Die Fledermaus van Johann Strauss.

Cabaret: ‘Kun min woni an’ 
Samba Schutte, Circus Theater 
Zandvoort, aanvang 20.15 uur 
Maart

Jazz in Zandvoort: Xandra Willis, 
aanvang 14.30 uur

Circuit Park Zandvoort: Final Six 
(Winter Endurance Kampioenschap)  

Classic Concerts: Accordeonorkest 
Progressio o.l.v. Toos de Wit. 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur m

aa
rt

	��
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25
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��
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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 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. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .
AA Zandvoort: 

elke donderdagavond
 bijeenkomst, 

aanvang
 20.00 uur tot 22.00 uur, 

Gemeenschapshuis 
(ingang   Willemstraat 

20, 1e etage). 
 Voor informatie,

bel: 
06-42053349
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Gezocht: 
nette hulp voor 
klein pension in 

ochtenduren. 
Tel. 06-27526231 

www.kilootjeteveel.nl
In 2007 weer lijnen?

Doe het gezond, lekker 
 en makkelijk!

10% gewichtverlies 
is al een enorme ge-

zondheidswinst
www.kilootjeteveel.nl

Adèle: 023-5737267
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. Max 

Planckstraat 44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Te koop: 
5 reuze zijden rozen 

€3,50. 
5 Stelen zijden 

tijgerlelies €7,50 of 
per stuk €2,50. 

Ned. kastje nieuw 
€2,50 wit. 

Tel. 5713509
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Oppas gezocht 
voor onze 

2 kinderen (4 en 6 jr.). 
Maandagmiddag na 
schooltijd tot 18.00 

uur. School: ONS. 
Tel. 06-55321807

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nederlandse vrouw 

zoekt schoonmaak- en 
huishoudelijk werk. 

06-12026750 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 09.00u tot 17.00u
en dinsdagavond tot 21.00u

Wij zoeken een zelfstandige ervaren nagelstyliste 
die het een uitdaging vindt om bij ons voor zichzelf 
te beginnen. Voor 2 of 3 dagen in de week en 
eventueel een aantal avonden is er een tafel 
beschikbaar in de drukke nagelstudio/kapsalon. 
Bel voor meer informatie Sara de Jong.

Lieve Relinde Adegeest –Neerincx,

GEFELICITEERD
met het behalen van de titel

‘Doctorandus in de Pedagogische 
Wetenschappen’!
Dikke kus Marco, 
Simone & Michel, 

Martine & Barry, Elianne, Mo

Met	oog	en	oorde	badplaats	door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zoekt en gij zult vinden
Verleden week stond in onze 
rubriek een oproepje over het 
monument de Helmplanter 
die nu in de duinen achter 
het terrein bij restaurant 
Bokkedoorns staat. Meneer 
Gerritsen kan zich nog goed 
herinneren waar het beeld 
in de jaren 1939/1940 stond, 
namelijk vlak achter het hek 
langs het voetpad aan de 
Zeeweg. Als kleine jongen 
ging hij uit Haarlem, waar 
hij destijds woonde, lopend 
naar Zandvoort. Komende 
uit Haarlem stond het beeld 
aan de linkerkant van de weg. 
Voor hem was het monu-
ment een herkenningspunt 
want dan was hij precies op 
de helft van zijn lange wan-
deltocht. Hij heeft menig keer 
naar ‘de Helmplanter’ gezocht 
en kon het niet meer terug 
vinden. Waarschijnlijk heeft 
men het monument tijdens 
de oorlogsjaren verplaatst. 

Herdruk
Het gaat goed met de kunst 
in Zandvoort. Want de twee-
de herdruk van het jeugd-
boek ‘het zwaard van kristal’ 
nadert, zo vertelt Gerard Delft 
(van de Laar). In tweeënhalve 
maand zijn er in totaal 1650 
zwaarden van kristal ver-
kocht. Een hele prestatie. 
Tevens is Gerard Delft op 18 
februari aanwezig met zijn 
laatste boek in het Haagse 
Boekids festival. Met nog 
enige auteurs als Francine 
Oomen, Hans de Beer, Jacques 
Vriens kan iedereen tijdens 
het schrijversoptreden hun 
boek laten signeren. 

Al 60 jaar?

Eén van de bekendste kroeg-
tijgers van Zandvoort wordt 

aanstaande zaterdag 60 jaar. 
Om dit heugelijke feit te vieren 
heeft hij een uitgebreide selec-
tie van vrienden, bekenden en 
café relaties uitgenodigd voor 
een feest, dat in een bekende 
Zandvoortse gelegenheid wordt 
gehouden. Om alles in goede 
banen te leiden en het financi-
eel tot een goed einde te bren-
gen, is er een steunfonds op-
gericht door zijn ‘tennisvriend’. 
Cadeau’s in de vorm van kant en 
klaarmaaltijden, spiritualiën en/
of enveloppen met inhoud kun-
nen bij hem ingeleverd worden. 
Voor aanmeldingen of sugges-
ties bel: Pierre la Là Lèvre, tel. 
5712554 (overdag).

Boombanken

Oplettende duinbezoekers zal 
het niet ontgaan zijn: de bank-
jes in de Kennemerduinen zijn 
vervangen door robuuste ie-
penstammen. De bovenkant 
is afgeplat zodat u er comfor-
tabel op kunt zitten. Het hout 
is afkomstig van iepen uit het 
PWN-terrein. Volgens afspraak 
met de Provincie moeten alle 
zieke iepen geveld en van hun 
schors ontdaan worden. Ook 
in de duinen gebeurt dat. 
Met pijn in het hart, dat wel. 
Gelukkig zijn de kale stammen 
prima te verwerken als boom-
banken. Mogelijk moet u even 
wennen aan een boomstam 
als bank maar ze zitten lekker. 
Als u eenmaal ziet hoe mooi ze 
in het landschap staan, wilt u 
vast niet anders meer! De ban-
ken zijn te vinden langs wan-
delpaden middenin het duin. 
Ook zijn de oude vuilnisbakken 
bij de hoofdingangen, langs de 
fietspaden en op de speelter-
reinen vervangen door nieuwe 

exemplaren. Door de plaat-
sing van de vuilbakken wordt 
de bezoeker aangemoedigd 
zijn restjes in de bak te gooien 
en niet langer ernaast. 
 
Valentijnsexcursie 
Leer alles over de bloem-
pjes en de bijtjes op woens-
dag 14 februari om 14.00 
uur. Natuurgids Caroline 
Kruseman laat zien hoe duin-
planten zich voortplanten en 
hoe dieren overwinteren en 
elkaar het hof maken. Luister 
naar roffelende spechten en 
zingende zanglijsters. Geniet 
ook van vroegbloeiende 
planten en rijendik groot 
hoefblad. Voor deze excursie 
verzamelt u zich bij de balie 
van de Zandwaaier. De tocht 
duurt ongeveer 1,5 uur. Vanaf 
6 jaar. Verplicht aanmelden 
via de excursielijn 023-541 11 
29 (niet op ma.) de kosten 
zijn: € 2,50/volwassenen en 
€ 1,50 /65+. 

Opsmuk

Van de twee kerstbomen, die 
nog steeds als ‘verfraaiing’ 
op het Raadhuisplein en het 
Stationsplein staan, kunnen 
helaas geen banken van ge-
maakt worden. De een is al 
aardig bruin en de ander valt 
gigantisch uit. De twee bo-
men zijn niet tegelijk met de 
andere 1102 kerstbomen ver-
snipperd omdat volgens de 
Gemeentewoordvoerder Van 
Heemst “de mensen er lang 
van kunnen genieten.” Een 
beetje een krom verhaal want 
overal worden, zonder meer, 
gezonde bomen gekapt en 
deze twee trieste bomen laat 
de gemeente staan. Of staan 
ze er alvast voor kerst 2007? 
 

Te koop: 
Miele 5-pits ‘gas-op-
glas’ kookplaat: €150. 

Voetenmassage/
bubbelbad: €10. 

Tweezits buggy: €25. 
Houten tuinset, tafel 
+ 4 klapstoelen: €50. 

Bel 06-1214 9165
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Barpersoneel 
gezocht: 

Café Sandbar 
Zandvoort. 

Leeftijd v.a. 21 jaar. 
Info: 06-53490026

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gevraagd:

jonge dames 
vanaf 18 jaar voor 

ontspanningsmassage. 
Goede bijverdienste. 

Tel. 5716998
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ervaar het gemak. 
Montys 
Travel 

Service. 
Astrid van Buuren, 

uw mobiele 
reisadviseur, 

06-42243369, 
astrid@montys.nl. 

Voor nét dat beetje 
extra persoonlijk advies. 

Rommelmarkt Pluspunt
Op zondag 18 februari organiseert Pluspunt weer 
een rommelmarkt. De markt vindt plaats in het 
gebouw van Pluspunt, Flemingstraat 180 in Zand-
voort Noord. 

De markt is van 10.00 tot 
15.00 uur en de toegang 
is gratis. Er worden uit-
sluitend tweedehands 
spullen aangeboden 
zoals antiek, curiosa, 
boeken, sieraden, speel-

goed, ansichtkaarten, 
postzegels, enz. Ook zijn 
er weer kramen waarvan 
de opbrengst bestemd 
zal zijn voor goede doe-
len zoals de Stichting 
Tsunami Weeskinderen.

ZANDKORRELS Voorlezen, altijd weer een feest
Hoe krijg je 75 peuters en kleuters stil? Heel eenvoudig: je no-
digt een bekende plaatsgenoot uit en laat hem of haar een 
leuk verhaal voorlezen in de openbare bibliotheek Duinrand 
Zandvoort.

door Nel Kerkman

Ook dit jaar heeft jeugdbibli-
othecaris Annette Juffermans 
tijdens de Nationale voorlees-
dagen een ontbijt georga-
niseerd. En natuurlijk heeft 
ze een belangrijk persoon 
uitgenodigd om te komen 
voorlezen. Dit keer niet de 
burgemeester of twee poli-
tieagenten maar een echte 
schrijver. Zandvoorter Gerard 
van de Laar is te gast in de 
bibliotheek. Hij schrijft onder 
de pseudoniem ‘Gerard Delft’ 
ontzettend leuke jeugdboe-
ken. Als geen ander weet hij 
wat kinderen boeit, want Van 
de Laar is niet alleen schrijver 
maar ook leraar. 

Winden laten
Voor deze speciale ochtend 
heeft Van de Laar zijn bekroon-
de boek ‘Babet Retteketet’ mee-
genomen. Babet is een meisje 
dat geen minuut haar mond 
dichthoudt en stil zitten dát 
vindt ze nog moeilijker. Met 
Babet in de buurt hoeft je je 
niet te vervelen. Al snel blijkt 
hoe leuk Babet is, met open 
mond luisteren klein en groot 
naar de herkenbare verhalen. 
Vooral het verhaal over ‘windjes 
laten’ levert dolle pret op bij het 
jeugdige publiek. Maar het is 
niet alleen luisteren, ook kijken 
hoort erbij. Op de muur worden 
de illustraties van Babet visueel 
getoond in combinatie met het 

voorlezen. Iedereen geniet van 
deze speciale ochtend en zelfs 
Van de Laar vindt het een bij-
zondere belevenis.

Picknicken
Na enige tijd is de belangstel-
ling van de kleintjes verdwe-
nen. In het andere gedeelte 
van de bibliotheek liggen op 
de grond tafelkleden die ge-
zellig gedekt zijn. Lekker op 
je knieën zitten en smullen 
van de overheerlijke sandwi-
ches met pindakaas, jam of 
kaas is op zich al een festijn. 
Al kletsend gaan de kinderen 
van de peuterspeelzaal en van 
groep 1 en 2 van de Hannie 
Schaftschool terug naar hun 
klaslokaal. Het voorleesfeestje 
is voorbij gevlogen. 

Voorlezen is belangrijk 
De doelstelling van de lan-
delijke campagne is om het 
voorlezen aan kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen te be-
vorderen. Dat is heel belangrijk 
voor kinderen tussen de twee 
en zes jaar, want het prikkelt 
de fantasie, het vergroot de 
woordenschat en ontwikkelt 
het taalgevoel. Zo worden 
kleintjes grote lezers. Maar 
niet alleen tijdens de speciale 
dagen zijn er activiteiten in de 
bibliotheek. Elke woensdag-
middag is voorleesmiddag in 
de Duinrand. Vanaf 14.30 uur 
is de jeugd welkom om naar 
verhalen te komen luisteren. 

Organizzit 
verhuisservice 
en professional 

organizing. 
Uw verhuizing van 
A tot Z geregeld? 
Uw huis op orde 

brengen (/houden)? 
Bel ons: 5718807. 

www.organizzit.com
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Let op: 
a.s. vr/za/zo 12/17 
uur verkoop van 

faillisementspartij nw. 
merkjeans ds/hr/kind. 
Alle maten, ook xxxl. 
€15 p.st./3 voor €25.

Nw. Fietsen MTB, 
12 versn. €99. 

Omafiets: 
de laatste 20: €149. 

Op=weg=pech.
Duinstraat 14 

(t.o. brandweer)
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Stationsplein 19  Zandvoort 

Vraagprijs:
€ 389.000,- k.k.

•	 Bijzonder	royaal	30-er	jaren	herenhuis,	bestaan-
de	uit	4	woonlagen,	grotendeels	gerenoveerd	
met	behoud	van	karakteristieke	elementen,	o.a.	
glas	in	lood,	art	deco	marmeren	schouwen	en	
granito	vloeren!

•	 Gehele woning vzv wit eikenhouten vloeren;
•	 Entree, voorportaal, hal met open verbinding 

 naar royale woonkamer met erker, art deco 
schouw en opensl. deuren naar de tuin, 
moderne semi open keuken vzv div. inbouw
apparatuur en toegang tot tuin, 6 slaapkamers, 
2 badkamers;

•	 Een besloten, onderhoudsvriendelijke 10 meter 
diepe achtertuin op het westen met achterom 
en 2 riante balkons;

•	 Een verrassend ruim woonhuis, welke ook prima 
kan dienen als kantoor of praktijk aan huis!

•	 Woonoppervlakte ca. 180 m², perceel ca. 160 m², 
inhoud ca. 460 m³.

Verzetsplein 40  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

•	 Modern	wonen	in	4-kamer	maisonnette	met	
privé-parking,	2	terrassen	en	uniek	uitzicht	over	
een	grote	binnentuin	met	waterpartij!

•	 Gelegen op de begane grond en 1ste verdieping 
van appartementencomplex “Korinthe” in het 
hart van “Park Duijnwijk”;

•	 Speels ingedeelde living met uitzicht over wa
terpartij en toegang tot terras, open verbinding 
naar luxe semiopen keuken (vzv div. inbouwap
paratuur) met eetkamer, moderne badkamer 
met douchecabine, wastafel en design radiator, 
2 slaapkamers met toegang tot 2e terras;

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

•	 Gehele woning voorzien van hardhouten vloer
delen, wanden strak gestuukt;

•	 Een maisonnette om direct te betrekken!
•	 Woonoppervlakte ca. 95 m², inhoud ca. 230 m³.

Kerkstraat 6  Zandvoort 

Huurprijs: 
€ 2.250,- per maand excl. BTW en excl. GWL

•	 Op	A1-locatie	in	Zandvoort	gelegen	winkel-
ruimte	te	huur	aangeboden!

•	 Winkelruimte van ca. 60 m² vvo netto. 
 Frontbreedte ca. 8 meter;
•	 Kelder (ca. 58 m² netto)  via eigen toegangsdeur 

bereikbaar. Kelder beschikt over pantry, eigen 
toilet en af te sluiten kantoorruimte;

•	 Inventaris (bijou) en winkelinrichting ter  
overname;

•	 Overeenkomst: standaard ROZ, duur van de 
overeenkomst: 5 + 5 jaar;

•	 Ingangsdatum: per direct mogelijk!

NIEUW

TE HUUR

Toenemende spanning aan het 
weerfront

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 3 3-4 6-7 7-8

Min -3 1 3 4

Neerslag 60% 60% 60% 6 5%

Wind oost 4-5  z.o. 4  zuid 4  zzw. 4-5 

Het feit dat de kleinste exem-
plaren vrijwel iedere ochtend 
in de spinnenwebben zitten 
(alsof het begin september 
is) her en der, geeft aan dat 
we nu wel met een heel bij-
zonder seizoen bezig zijn. 
Dat het malse en aprilgroene 
gras op sommige plaatsen 
nog steeds gemaaid wordt 
is al niet eens bijzonder 
meer te noemen. Het werd 
trouwens bijna 11 graden za-
terdag in Haarlem en in de 
zon ruim 20.

Na alweer een frisse 
(woensdag)nacht met vorst 
hadden we in de middag te 
maken met een meest zwak-
ke zuidwestelijke stroming 
van polaire en vrij droge lucht 
waarin nog een ondiep rest-
buitje met stofhagel voor-
kwam. De nodige zon hadden 
we ook in huis. Met ruim 6 
graden was het nog altijd niet 
koud voor de zevende dag van 
deze sprokkelmaand. 

Deze donderdag stijgt de 
spanning aan het weerfront 
als we de luchtdruk zien stij-
gen boven het koude zuiden 
van Scandinavië en er te-
gelijkertijd warmere lucht 
komt opstomen vanuit het 
zuidwesten. 

Nederland lijkt donderdag 
en vrijdag in de strijdzone te 
komen liggen van deze twee 
uitgesproken luchtsoorten 
en dat resulteert in win-
terse neerslag op met name 
donderdag, waarbij Noord-
Nederland kans maakt op 
serieuze sneeuwval. Een zeer 
gedetailleerde verwachting 
evenwel is niet te geven 
over bijvoorbeeld de kans op 
(natte) sneeuw van betekenis 
in Zandvoort. Waarschijnlijk 
zien we het nu gewoon rege-
nen, maar wie weet? 

Maar even spannend wordt 
het wel richting weekeinde 
en in dat weekend zitten we 
met een vrij zuidelijke stro-
ming waarin het af en toe 
regent en de temperatuur 
stapvoets oploopt. 

De kans op een langere 
zachte en wisselvallige pe-
riode nadien is vrij groot te 
noemen met meer dan 65 
procent, maar toch is er dus 
die kans van bijna 40 procent 
dat Koning Winter nog voet 
aan de grond zet in de Lage 
Landen. Volgende week is 
alles hieromtrent helemaal 
duidelijk geworden.

Weerman Marc Putto

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

hand- en spandiensten van 
het geweldige vrijwilligers-
team is ook deze vernissage tot 
stand gekomen. Tevens delen 
we u mee dat per 1 april een 
nieuwe conservator is aange-
steld. Sabine Huls is een jonge 
vrouw met een nieuwe visie.” 
Daarna geeft Badal het woord 
aan Freek Pardoel, jeugdvriend 
van de familie Vennik. “Charles 
Louis was een realistische 
schilder en leefde eigenlijk in 

Hommage aan kunstenaar 
Charles Louis (1927-1990)

Het was druk bij de vernissage van het Zandvoorts muse-
um. Van heinde en ver waren vrienden en familie gekomen. 
Zelfs dochter Tanne Vermeuelen-Vennik kwam speciaal uit 
Zweden over om samen met de genodigden een eerbetoon 
te brengen aan de kunstenaar Charles Louis Vennik. 

door Nel Kerkman

Door omstandigheden was 
waarnemend burgemeester 
Hester Maij niet aanwezig om 
de genodigden te verwelkomen. 
Ruben Badal, beleidsmedewer-
ker Welzijn, nam de honneurs 
op voortreffelijke wijze waar.

Nieuwtje
In zijn welkomstwoord zegt 
Badal onder meer: “Dankzij de 

Vrolijk fladderende vlinders zijn al gesignaleerd afgelopen 
lenteachtige en zonovergoten zaterdag. Enkele bijen vlo-
gen uit, lieveheersbeestjes waren er en natuurlijk de be-
kende zwermen muggen die de tegenwoordige ‘winters’ 
gewoon overleven. 

Zin om subtropisch 
te zwemmen?

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woningaanbod Zandvoort

• De 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

Nick	ten	Broeke
Emmaweg	21

2042	NT		ZANDVOORT

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

Leeuwerikenstraat 5 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 529.000,- k.k.

•	 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, Lvormige 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.

Van Speijkstraat 9a Zandvoort

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

•	 Verrassend	ruime,	karakteristieke	5-kamer		
bovenwoning	met	royaal	terras	op	het		
zuidwesten	!

•	 Gesitueerd nabij NS station en op loopafstand 
van strand, zee, duinen en centrum;

•	 Entree via trap, royale hal met toegang tot 3 
(mogelijkheid tot 4) slaapkamers, moderne 
badkamer en opgang naar de living op de  
2e verdieping. Royale, Lvormige living met  
moderne open keuken voorzien van div. inbouw 
apparatuur, open haard en toegang tot het terras;

•	 Op de 1ste verdieping 2 balkons aan voor en 
achterzijde, op de 2e verdieping ruim terras op 
het zuidwesten;

•	 Uitstekend onderhouden en verrassend ruim: 
een woning die het bekijken absoluut waard is!

•	 Woonoppervlakte: ca.160 m² (incl. terras), 
inhoud ca. 400 m³.

Stationsplein 17-16  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 184.500,- k.k.

•	 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 loopaf
stand 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 woonkamer 
met toegang tot balkon, nette open keuken vzv 
div. inbouwapparatuur, badkamer voorzien van 
doucheruimte en wastafel, 2 slaapkamers;

•	 Ruim balkon op het westen met prachtig  
uitzicht over de “Stationsbuurt” en zicht op zee.

•	 Woonoppervlakte ca. 85 m², inhoud ca. 185 m³.

NIEUW

NIEUW

Dochter Tanne Vermeulen en haar moeder Hanneke Vennik bij de vernissage 
foto: Rob Bossink

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

Naar aanleiding van uw artikel 
over de gang van zaken rondom de 
verkoop van de watertoren, wil ik 
nog het een en ander toevoegen. 

De gemeente Zandvoort verkoopt 
de watertoren plus een stuk groen-
voorziening rondom de watertoren 
aan een lokale ontwikkelaar. Een 
paar maanden later verschijnt 
een voorontwerp bestemmingsplan 
waarin wordt toegestaan dat er op 
dit onverharde terrein ongeveer 
30 woningen worden gebouwd. 
Hierdoor zal de grond ongeveer 
3 miljoen in waarde stijgen. De 
vraag is waarom de gemeente niet 
gewacht heeft met het verkopen 
van de grond totdat de bestem-

mingsverandering door de raad is 
goedgekeurd. De gemeente en het Rijk 
lopen hierdoor miljoenen mis.

De bewoners van de Westerparkstraat 
zullen door de voorgestelde bestem-
mingsverandering meer dan 1 miljoen 
planschade lijden, die ze op de ge-
meente kunnen verhalen. Dit is nog 
niet alles. De gemeente Zandvoort 
is eigenaar van het verharde pleintje 
voor Villa Maris, waar totaal niets 
gebeurt. In het ontwerp bestem-
mingsplan blijft dit pleintje onbe-
bouwd. Dit is onverklaarbaar, omdat 
de gemeente zich dan berooft van 2 
miljoen extra grondopbrengsten.

Waarom komt de gemeente met een 
inferieur bebouwingsplan, terwijl er 
een kwalitatief veel beter bebouwings-
plan mogelijk is, waarbij de gemeente 

tenminste 2 miljoen Euro extra 
grondopbrengsten genereert en 
tenminste 1 miljoen euro plan-
schade ontloopt? Dat is iets wat 
wij niet begrijpen.

Op de vraag van bewoners waarom 
de gemeente niet kiest voor dit veel 
betere plan, geeft de gemeente in 
haar bewonersbrief van november 
2006 geen antwoord.
Bewoners vermoeden daarom cor-
ruptie en/of chantage en hebben 
de Rijksrecherche en de FIOD-
ECD attent gemaakt op deze 
zaak. Bewoners hopen dat de raad 
haar verantwoordelijkheid neemt 
en het gemeentelijk apparaat cor-
rigeert.

met vriendelijke groet,
Drs. Pieter Jongejan 

de verkeerde tijd. Hij hoorde 
beter thuis in de vorige eeuw. 
Zijn schilderijen waren net nog 
geen foto maar moesten wel 
een overkomst hebben met het 
geschilderde”, vertelt Pardoel in 
zijn toespraak. 

Perfectionist 
De tentoongestelde kunstwer-
ken in het Zandvoorts museum 
zijn gekozen uit een omvangrijk 
oeuvre. De selectie is speciaal 
uitgegaan naar de schitteren-
de Amsterdamse stadsgezich-
ten zoals de Bijenkorf en de 
Nicolaaskerk maar ook het 
Noord Hollands landschap 
ontbreekt niet. De prachtige 
gouaches en tekeningen zijn 
zeer detaillistisch weergege-
ven. Elk streepje is met veel 
liefde en geduld neergezet en 
heeft in Vennik’s kunstwerken 
een plaats. Niets is weggelaten. 
Krakers die actie voeren staan 
op het schilderij bij de Nicolaas 
kerk en op de Dam keffen twee 
honden fanatiek naar elkaar. 
Vennik tovert mooie luchten bij 
het IJsselmeer en zachte kleu-
rennuances zijn in de stillevens 
terug te vinden. Zijn laatste ja-
ren heeft hij in Zandvoort door-
gebracht. Helaas was de tijd 
tekort om nog schilderijen van 
de badplaats te maken. 

De tentoonstelling van Charles 
Louis Vennik, schilder, graficus 
en tekenaar, is zeker een be-
zoek waard. 
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Arlan Berg Zandvoorter van 2006

Rond de klok van half vijf 
steeg de spanning ten 
top. Na optredens van het 
Zandvoortse Mainstream 
Jazzcombo en entertainer 

Vol verbazing nam winnaar Arlan Berg de plaquette in ontvangst van de vorige winnaar, Victor 
Bol. De lezers van de Zandvoortse Courant hebben Berg gekozen tot Zandvoorter van het Jaar 
2006. Locoburgemeester Wilfred Tates maakte dit afgelopen zaterdag in het NH Hoteles be-
kend. De uitreiking werd omlijst door een muzikaal programma. 

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Wonen in hartje centrum! 
Moderne en royale maisonnette met 
verrassende indeling en eigen entree. 
•  Zonnige royale living met houten vloer, moder-

ne open keuken v.v. diverse apparatuur 
• Eetkamer
• 3 slaapkamers
• Moderne badkamer
• Dakterras op het zuiden
• Geen servicekosten 
Zeker een bezichtiging waard!

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Passage 3/7 Hogeweg 76/4 Schoolstraat 6c

Op de 1e verdieping gesitueerd uitstekend 
onderhouden driekamerappartement. Woon-
oppervlakte 85 m2. 
• Royaal balkon op het zuiden
• L-vormige woonkamer van ca. 45 m2

• Luxe open keuken en 2 slaapkamers
• Moderne badkamer 
•  Marmeren vloer door het gehele 

appartement
• Alle wanden en plafonds pleisterwerk  
• Inpandige berging en parkeerplaats

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Zaterdag 10 februari 
open huis van 11.00-13.00 uur

Op de 2e etage gesitueerd verzorgd, mooi ruim 
2 kamer hoek-appartement. 
•  Rondom zonnig balkon (zuid-west) en 

prachtig zeezicht. 
•  Vijftig meter van het strand en in de direkte 

nabijheid van station en winkels 
• Woonoppervlakte ca. 75 m2

• Lift in het gebouw aanwezig
 

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Avond - en weekendbehandeling mogelijk

Schelpenplein 19
2042 HJ  Zandvoort
023- 571 76 75

schelpenplein@zandvoort-aan-zee.nl

Praktijk 
Schelpenplein
Tandartsen & 
MondhygiënistesDenk aan uw 

coniferen,
strooi bitterzout!

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

Oranjestraat 18, Zandvoort , tel: 06 22 44 36 39

Massage
bij Rosa

Sport/Shiatsu massage
Ontspannings massage

Hot Stone massage

Massage`s vanaf � 20,- en alleen op afspraak

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

Pluspunt is een organisatie 
voor welzijn en kinderopvang 
in Zandvoort. 
Binnen onze afdeling 
kinderopvang hebben wij een 
aantal vacatures:

•	 Pedagogisch	Consulent	Gastouderbureau	
•	 Groepsleider	Voorschoolse	opvang	/	
	 medewerker	tussenschoolse	opvang	
•	 Oproepkracht	
•	 Overblijfkrachten	/	Vrijwilligers 

Meer informatie over de verschillende functies op onze website: 
www.pluspuntzandvoort.nl

Kapsalon 

Headsigns
zoekt:

 

Modellen voor wedstrijden, 
kappersbladen en 
kappersshow’s.
 

Dus ben je fotogeniek!!!!!!!!!!!
Durf je wel wat met je haar!!!
Vanaf 16 jaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Stuur dan een leuke foto en je 
persoonlijke gegevens op naar:
L.Davidsstraat 11
2042 LS Zandvoort
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Bram Biesterveld, liet jury-
voorzitter Ben Zonneveld de 
genomineerden voor de ti-
tel Zandvoorter van het jaar 
2006, zover die aanwezig wa-

ren, één voor één naar voren 
komen. Na hun verdiensten te 
hebben gememoreerd kregen 
zij allemaal een fraai boeket 
bloemen overhandigd.

Bekendmaking
De eigenlijke bekendmaking 
vond plaats rond 17.00 uur. 
Na een korte inleiding door 
Zonneveld was het woord aan 
locoburgemeester Tates die 
waarnemend burgemeester 
Hester Maij verving. Zij kon he-
laas wegens familie omstan-
digheden niet aanwezig zijn.
Tates benadrukte onder an-
dere het belang van de men-
sen die genomineerd waren 
voor de Zandvoortse gemeen-
schap en complimenteerde de 
Zandvoortse Courant met het 
initiatief dat vorig jaar geno-
men is. Door het openen van 
een gouden enveloppe en het 
voorlezen van de naam, ont-
hulde Tates wie zich een jaar 
lang de Zandvoorter van het 
Jaar 2006 mag noemen.

Berg
De winnaar werd Arlan Berg 
voor het feit dat hij, zoals hij-
zelf zei, met vele anderen er in 
geslaagd was in één jaar tijd 
drie evenementen te organi-
seren. Evenementen die Berg 
terug wist te brengen op de 
evenementenkalender die in 
de Zandvoortse historie eerder 
gehouden werden maar later 
niet meer terugkwamen.
Zo konden we in 2006 weer 
genieten van de zeepkisten-
race, de solexrace en de wie-
lerronde die in tegenstelling 
tot het verleden nu zelfs een 
professioneel tintje had.

Berg werd gehuldigd door het 

omhangen van een plaquet-
te met de titel ‘Zandvoorter 
van het Jaar’. In zijn dank-
woord merkte Arlan Berg op: 
“Eigenlijk vind ik dat circuit-
directeur Hans Ernst hier had 
moeten staan. Door het bren-
gen van de A1 Grand Prix heeft 
hij de Zandvoortse samenle-
ving, zowel ondernemers als 
inwoners, een grote dienst 
bewezen en Zandvoort weer 
op de kaart gezet.”

Niet eenvoudig
Dat het kiezen van de 
Zandvoorter van het Jaar geen 
eenvoudige zaak is bleek wel 
uit de reacties na afloop. Over 
het algemeen was de mening 
dat er een goede keuze was 
gemaakt. Uiteraard waren er 
suggesties, zoals de gedachte 
om een volgende keer iemand 
aan te wijzen die iets in de so-
ciale sector heeft gedaan. Het 
werk van de jury bestaande 
uit voorzitter Ben Zonneveld, 
Trudy van Toornburg, Nel 
Sandbergen, namens de ge-
meente Ruben Badal en de 
winnaar van vorig jaar Victor 
Bol, kon ieders goedkeuring 
wegdragen. Na het optreden 
van de Beach Pop Singers be-
sloot Peter Kok een geslaagde 
uitreiking van de Zandvoorter 
van het jaar. Een behoorlijk 
aantal aanwezigen verleng-
den het festijn door deel te 
nemen aan het Zandvoorts 
Buffet, dat door NH Hoteles 
was samengesteld.

De aanwezige genomineerden

Arlan Berg

Mainstream Jazzcombo

Bram Biesterveld

Beach Pop Singers
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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 

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 

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. Tevens is tijdens de bijeenkom-
sten tijd ingeruimd voor onderwerpen waar de deelnemer 
tegen aan loopt of graag zou willen bespreken. Er wordt ge-
werkt met een  persoonlijk afvalplan dat wekelijks geëvalueerd 
wordt. Uw mede cursusgenoten en de cursusbegeleidster zijn 
de stimulerende factor tijdens deze cursus. De cursus start op 
maandag 19 februari om 10.00 tot 11.30. De kosten voor deze 
cursus bedragen € 52,-

BUIKDANSEN
Wil je leren dans als Shakira, of wil je meer dansen op  
gevoel? Je lichaam versterken en soepeler maken, leren  
improviseren of gewoon gezellig met andere vrouwen samen 
dansen? Deze cursus is voor vrouwen met als doel om de 
vrouw de vrijheid te bieden (samen) zich te voelen wie ze 
is. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de basis-
technieken, lichaamshouding, balans, sluiertechnieken, impro-
visatie, muziekinterpretatie en nog veel meer….De cursus is 
tien lessen en start op dinsdag 6 februari van 20.15 tot 21.30 
uur. De kosten bedragen € 45,- Voor deze cursus zijn nog 
maar enkele plaatsen beschikbaar.

EXCEL 
U houdt de ledenadministratie bij van uw kaartclub, u moet 
een enquête uitwerken, u bent verantwoordelijk voor de 
begroting van uw hobbyclub. Al deze zaken kunnen eenvou-
dig geklaard worden met behulp van Excel. U leert in acht 
lessen hoe u gegevens makkelijk kunt invoeren, wijzigen en 
bewaren; u leert werken met formules en functies om bere-
keningen te maken én u leert de gegevens op een mooie en 
overzichtelijke manier te presenteren, bijvoorbeeld in een 
grafiek. De cursus bestaat uit zes lessen van twee uur. De 
cursus start op donderdag 8 maart van 19.30 tot 21.30 uur. 
De kosten bedragen € 90,-

JE	KUNT	ALLES	MAKEN	MET…(voor kinderen 6+)
Ja, vul hier maar in wat jij altijd hebt willen maken. Of het nu 
van papier, hout ijzer, klei , glas of van textiel zoals touw of 
wol is. Echt alles is mogelijk! En dat is nu waar deze cursus 
helemaal om draait. Je hebt vast wel ideeën over iets dat 
je graag zou willen maken. Maar je weet niet waar je moet 
beginnen en welk materiaal je hiervoor kunt gebruiken. Een 
poppenhuis maken of iets van metaal. Ja, dat kan allemaal. Je 
docent helpt je bij het kiezen van de juiste materialen om 
zo in 8 lessen een heel eigen kunststuk te maken. De cursus 
start op maandag 12 februari van 15.45 tot 17.15 uur. De 
kosten bedragen € 47,50.

LEZING	KUNDALINI	YOGA
In de Kundalini Yoga worden lichamelijke oefeningen met 
speciale ademoefeningen en zingen gecombineerd. Dit 
maakt de yoga zo bijzonder. Hier wordt niet de perfectie 
in de lichaamsverhouding gecombineerd, maar wel oefenin-
gen aan de ademhaling gekoppeld die iedereen weer ener-
getisch opladen en van binnenuit laten stralen. Deze lezing 
zal u nieuwsgierig maken hoe u uw lichaam gezond, soepel 
en weer vol energie kan zijn. Ook mensen met rugklachten  
zijn welkom. Tevens bestaat bij voldoende interesse de  
mogelijkheid daadwerkelijk een cursus Kundalini Yoga 
op te starten. De lezing wordt gehouden op donderdag  
15 februari om 19.30 tot 21.30 uur. De kosten voor deze lezing  
bedragen € 6,-

door Nel Kerkman

Op 12 oktober 1962 be-
sluit de Zandvoortse 
gemeenteraad een ex-
cursie te maken naar 
andere gemeenten om 
zich te oriënteren op 
het gebied van dorps-
verfraaiing. Men maakt, 
onder leiding van de 
stadsarchitect L.J.van 
Linssen, in Amersfoort 
een leerzame excursie 
langs de geplaatste 
beeldhouwwerken. 

Afgietsel
Bij de rondleiding wordt dui-
delijk hoe een beeldhouwwerk 
de omgeving kan ‘ophalen’. 
Op advies van stadsarchitect 
Linssen geeft de gemeente 
diverse kunstenaars een op-
dracht. Gooitzen de Jong is 

de sokkel van Suzanna 
ontbreekt ook nu de 
naam van de kunste-
naar. Zo te zien heeft 
er ooit een plaquette 
op gezeten.

Gooitzen de Jong 
1932-2004
De Jong werd begin 
jaren zestig door bur-
gemeester Thomassen 
aangesteld als stads-
b e e l d h o u w e r  va n 
Enschede waar hij tot 
zijn dood gewoond 
en gewerkt heeft. In 
de vijftien jaar dat 
hij stadsbeeldhou-
wer was, heeft hij een 
aanzienlijke bijdrage 
geleverd aan de ver-
fraaiing van deze stad 
met onder andere ‘kind 
met bos bloemen’, ‘de 
Trommelslager’ en 
‘Leda en de zwaan’. De 
Jong won de zilveren 

en gouden medaille Prix de 
Rome, de Geraert Terborchprijs 
en de Charlotte van Pallandt-
prijs. In de laatste periode van 
zijn leven heeft hij een oeuvre 
als kunstschilder opgebouwd. 
Een selectie van hem is opge-
nomen in de collectie van het 
Rijksmuseum Amsterdam. 

 

C U L T U U R

één van de kunstenaars en 
maakt een afgietsel van zijn 
originele Suzanna die bij het 
zwembad ‘Aquadrome’ in 
Enschede staat. Het sierlijk ge-
vormde vrouwspersoon heeft 
een mooie plaats gekregen in 
het plantsoen en vormt een 
geheel met de omgeving. Op 

Zandvoortse kunstenaars 
exposeren in Amsterdam

Zandvoort in Amsterdam. Twee beeldend kunstenaars uit  
de badplaats tonen hun nieuwste werken in de hoofdstad.  
De beeldhouwster Margreet Mayenburg en schilderes  
Margreet Ras exposeren samen met nog twee kunstenaars in 
het Amstelpark.

door Ton Timmermans

Het Glazen Huis, dat gebouwd 
is tijdens de Floriade in 1972, 
is de artistieke locatie voor de 
nieuwe expositie. Van 15 febru-
ari tot 5 maart 2007 exposeren 
er vier beeldend kunstenaars, 
waaronder de Zandvoorters 
Margreet Ras en Margreet 
Mayenburg. Maar wie zijn 
deze kunstenaressen?

Margreet Mayenburg 
In de jaren negentig volgde 
Margreet Mayenburg een 
cursus beeldhouwen met 
het betrekkelijk zachte spek-
steen. Tijdens een vakantie in 
Italië werd ze ook nog eens 
enthousiast gemaakt voor 
het bewerken van marmer. 
Inmiddels heeft Mayenburg 
zich beroepsmatig ontwikkeld 
tot een veelzijdig beeldhouw-
ster met een eigen atelier. 
Momenteel werkt ze met was 
en het gieten in brons. Waar zij 
haar inspiratie vandaan haalt? 
“Beelden zitten in mijn hoofd 

en verder laat ik me leiden 
door de kleur en de vorm van 
de steen”, aldus Mayenburg. 

Margreet Ras
Kunstenares Margreet Ras 
wilde meer dan alleen zilver-
smeden en zocht naar andere 
creatieve uitingen. Al snel 
raakte ze in de ban van het 
werken met klei, keramiek en 
zijdeschilderen. Midden jaren 
negentig koos de kunstenares 
definitief voor het schilderen 
op doek. “Dat geeft me de mo-
gelijkheid te werken met een 
nòg groter scala aan kleurnu-
ances”, licht de Ras haar keuze 
toe. Dit jaar besteedt ze veel 
aandacht aan het zogeheten 
KinderkamerKunst. “Kleur is 
heel wezenlijk voor mij”, legt 
Ras uit.

De expositie in het Glazen 
Huis wordt officieel geopend 
op zondag 18 februari om 
14.00 uur door de directeur 
van Schouwburg Amstelveen, 
Dominique Deutz.
 

In een goed bezette zaal van gebouw De Krocht was er afge-
lopen zondagmiddag een optreden van zanger Gé Titulaer. Sa-
men met het vanouds bekende trio van Johan Clement werd 
het weer een waar muziekfestijn.

De Krocht moet zijn stem te 
horen zijn geweest. Na een 
muzikale intro begon Titulaer 
met het bekende ‘You are the 
sunshine of mijn life’. 

Spelen met klanken, daar is 
deze zanger een meester in, 
dat bleek vooral in het gevoelig 
gezongen ‘My Funny Valentine’. 
“Eigenlijk tien dagen te vroeg”, 
grapte de boomlange zanger, 
“maar u doet het er maar 
mee.” De ritmegroep mocht 
even gaan zitten. Samen met 
pianist Johan Clement bewe-
zen beiden musici hun kwali-
teit. Klasse!

Erik Kooger
Na de pauze werd het concert 
met nóg meer enthousiasme 
voortgezet. Heerlijke jazzy 
muziek, bekende nummers 
waarbij de medley van Lou 
Rawls eruit sprong. Drummer 
Erik Kooger verving deze keer 
Frits Landesbergen, zeker geen 
slechte keus. Deze jonge, be-
kende drummer is in dit trio 
uitstekend op zijn plaats. 4 
Maart is er weer een optre-
den, dan met zangeres Xandra 
Willis. 

Reserveer dan meteen maan-
dag 16 april in uw agenda, 
want dan is er een (avond) 
optreden van Scott Hamilton. 
Dat begint om 20.30 uur en 
meer informatie is te vinden 
op www.jazzinzandvoort.nl of 
023 5310631.

Ondanks het mooie voor-
jaarsweer was de zaal toch 
goed bezet. Dit tot groot ge-
noegen van organisator Eric 
Timmermans die met het 
organiseren van deze jazz-
middagen toch altijd zijn nek 
uitsteekt. De bezoekende mu-
zikale liefhebbers zijn blij met 
hem want waar kun je nog 
voor slechts tien euro zoveel 
jazzkwaliteit vinden!

Donkere jazzy stemgeluid
Gé Titulaer wist er met zijn 
mooie donkere jazzy stem-
geluid een sfeervolle middag 
van te maken. Tot ver buiten 

Fijne jazzmiddag in De Krocht met Gé Titulaer

Beeldhouwster Margreet Mayenburg en schilderes Margreet Ras

Romantisch Pianoconcert 
met José Núñez Ares

José Núñez Ares is een getalen-
teerde jonge Spaanse pianist. 
Zondag 11 februari verzorgt 
hij een romantisch-virtuoos 
pianoconcert in de histori-
sche Protestantse Kerk aan 
het Kerkplein. Dit bijzondere 

pianoconcert, dat ook heel 
geschikt is om uw (pianospe-
lende) kinderen eens kennis te 
laten maken met een klassiek 
pianoconcert, is gratis toegan-
kelijk. Aanvang 15.00 uur, kerk 
open vanaf 14.30 uur. 

Beeldhouwwerk: 
 Suzanna, 1964
Materiaal: 
 Brons 
Afmeting hoogte: 
 2.20 m (incl. sokkel)
Plaats: 
 Plantsoen Sophiaweg
Eigendom: 
 Gooitzen de Jong

Beeldig Zandvoort



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Zoekt u een cadeau
bij ons vindt u het zo!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

T E G O E D B O N 
V O O R  1  G R AT I S 
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Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  
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Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Zilveren fotolijstjes 
min 20%!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Echte oude Goudse kaas
heerlijk pikant - goed snijdbaar
van € 10,90 voor € 6,98

In	de	maand	februari:
Malse	runder	
rib/braadlappen	
heel	kilo	€	7,95

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

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 

Autobedrijf	Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor ZandvoortPas

houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(ma. en di. gesloten)

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527

Hamburgerweken
Aanbieding voor 

ZandvoortPas houders:
Alle Hamburgers € 1,95 per stuk

Hollandse kipfilet
500 gr 
€ 4,50

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
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 

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 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.

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

H H H H H

RADIO	STIPHOUT	-GROTE	KROCHT	34-36	-	ZANDVOORT	023-5732649

•	 A4	teken-	notitiebord
•	 Inclusief	fluorescerende	stiften
•	 Achtergrondverlichting:	tekening	en	
	 tekst	lichten	op	door	ingeb.	LED	verlichting
•	 Keuze	uit	3	standen:	Aan,	Uit	of		knipperen
•	 Gemakkelijk	schoon	te	maken
•	 Geen	geklieder	met	krijt	of	verf
•	 Werkt	op	adapter	(inclusief)	of	
	 3	x	AA	1,5v	batterijen	(exclusief)
•	 Wandmontage	mogelijk

RADIO	STIPHOUT

Zeer geschikt voor reclamedoeleinden en persoonlijk gebruik in bijvoorbeeld bistro, snackbar, kantine, 
keuken, etc. Opvallende aandacht voor uw product, mededelingen, aanbiedingen, etc.

Stimuleert de creativiteit van kinderen. Leuke kleurtjes voor mooie tekeningen die oplichten door 
de ingebouwde LED verlichting. Steeds opnieuw te gebruiken.

ALECTO	Magic	Light	Board

NU	39,95	met	zvpas	
zelfs	35,00	euro

 

NH Zandvoort – Restaurant Tethys
Valentijns Diner

In bar Chicane wordt u ontvangen met een glaasje Kir Royal, 
de dames worden ontvangen met een rode roos.

Menu “Liefde is…”
Carpaccio van Zalm, ingerold met pesto, 
en een dressing van ruccola mayonaise

***
Een palet van diverse brochettes van vlees en een spiesje van gamba’s.

Geserveerd met een aardappelpuree en groente van het seizoen
***

“Lovers Bavaroise “

Te boeken voor Valentijnsdag, maar ook donderdag 15 februari tot en met 
zaterdag 17 februari. Onze keuken is geopend van 18.00 uur tot 22.00 uur. 
Uiteraard kunt u na het diner ook nog terecht in onze bar Chicane. 
Voor reserveringen kunt u contact opnemen met ons restaurant op 023-5760745

Prijs per persoon € 35,00 - Voor ZandvoortPas houders € 2,50 korting 
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Dagelijks 
geopend

Gezellig 
borreluur

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Dagelijks wisselend 
3 gangen menu vis/
vlees à € 18,50
Hele week tussen 
17.00- en 18.00 uur:
Halve prijs!

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

Februari Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Geroosterde Kip in zoetzure 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*

Prijsvraag
Wat bedoelt men met 
“platvis eet je met de 
  ramen open en rondvis
  met de ramen dicht” ?

bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt 
beloond met een heerlijke verrassing. Stuur uw oplossing 
uiterlijk 28 februari 2007 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! 

Wilt u uw Nederlands verbeteren? Heeft u 

MOEITE MET LEZEN 
EN SCHRIJVEN? 

U bent echt niet de enige. Doe een cursus 
bij het ROC Nova College. Ook Engels, reke-
nen en computerlessen. Gratis proefles! Bel 

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

Zondag 11 februari 
vanaf 17.00 uur:

Trio Joop Kooger

haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Op initiatief van de Lokale 
Raad van Kerken Zandvoort 
is ‘Pelgrimsplaatsen’ als jaar-
thema gekozen. Drie grote 
Europese pelgrimsoorden, 
Taizé, Assissi en Santiago de 
Compestela, zullen in de oe-
cumenische diensten centraal 
staan. In de eerste dienst op 11 
februari krijgt het pelgrims-
oord Taizé alle aandacht. Roger Schutz

Taizé is een bijzondere pel-
grimplaats en ligt in Frankrijk, 
in het zuiden van Bourgondië. 
Daar stichtte de Zwitserse 
(protestantse) Roger Schutz 
in 1940 een internationale, 
oecumenische gemeenschap. 
Vanaf het einde van de jaren 
vijftig vinden duizenden jon-
geren uit vele landen de weg 
naar Taizé. Ze nemen deel aan 
de dagelijkse gebedstijden en 
de internationale ontmoetin-
gen rond bijbel en cultuur. In 
de momenten tussen deze 
diensten is er tijd voor bezin-
ning, discussie, gebed en stilte, 
al dan niet in een groepje van 
jongeren met verschillende na-
tionaliteiten. Op verschillende 
plaatsen in de wereld wordt er 

in dezelfde geest gebeden en 
gezongen. De Taizéliederen 
worden vierstemmig ge-
zongen en de korte tekst is 
gebaseerd op een bijbelvers. 
Het gezang wordt herhalend 
gezongen om zo de betekenis 
van de woorden steeds dieper 
te maken. 

Welkom
Op 11 februari is de kerk aan-
gekleed in de gebruikelijke 
oranjerode kleuren van Taizé 
en er is veel kaarslicht. De 
kerkdienst begint om 10.00 
uur in de protestantse kerk 
aan het Kerkplein. Iedereen 
is van harte uitgenodigd om 
deze bijzondere dienst mee te 
vieren. Voor de kinderen is er 
een speciaal programma. 

De Mammies: Op reis met Liesje en oma Elsje
Gespannen zitten de allerkleinsten op de grond van de expo-
sitieruimte in de bibliotheek. Misschien is dit wel hun eerste 
theaterbezoek en zullen er nog vele volgen. Wie zal het zeg-
gen? Afgelopen vrijdag trad De Mammies op met het stuk ‘Op 
Reis met Liesje en oma Elsje’. 

door Lienke Brugman

Het decor is simpel, met enkele 
beschilderde doeken wordt de 
achtergrond aangegeven. Dit 
keer gaan oma en Liesje op 
reis naar Australië. “Een dag 

en een nacht vliegen”, vertelt 
oma. Suggestief gaan hun 
koffers op de band maar de 
koffers verdwijnen écht. Dat 
is zo leuk bij dit optreden van 
de Mammies. Alles gaat zo 
simpel en eenvoudig. Het is 

door Nel Kerkman

De oproep van dominee 
Verwijs in de kerkbladen en 
kranten om mee te komen 
zingen voor de oecumenische 
dienst heeft veel weerklank ge-
kregen. In totaal hebben er 35 
mensen gereageerd om mee 
te doen met het gelegenheids-
koor. Zij gaan bij de speciale 
dienst een aantal Taizé liede-
ren zingen. De eerste repetitie 
verliep goed en het enthousi-
asme van de ‘dirigent’ Verwijs 
sprong als een vonk over op de 
aanwezige zangers. Het koor 
is eenmalig, de meditatieve 
gezangen zijn heel eenvoudig 
en zijn ook geschikt voor niet 
geroutineerde zangers.

Pelgrimeren in Zandvoort

zowel beetje poppenkast en 
toneel. Een papieren vliegtuig 
zie je de wereld rond vliegen. 
Uitstappen in Australië! Van 
het vliegtuig naar het hotel, 
simpelweg door een gordijn 
opzij te schuiven. Door gaten 
in het decor kunnen de spe-
lers hun hoofd naar buiten 
steken. Ook Australië is een 
gordijn waar gaten in zitten. 
De kangoeroes, een kleine en 
een grote, mogen worden 
geaaid door de kinderen. De 
Aboriginal met zijn zwarte 
haar en gestamp vinden ze 
wat griezelig, een paar traan-
tjes zijn snel gedroogd. 

Het leuke van de voorstelling 
is dat de Mammies zo goed 
meegaan in de belevingswe-
reld van het jonge kind. Er 
wordt ook goed geluisterd wat 
er wordt gezegd of geroepen. 
Tjitske Cnossen en Nicolien v.d. 
Does maken elk optreden tot 
een feestje. Ook een keer naar 
een optreden? Informatie is 
te vinden op www.demam-
mies.nl 

Het reddingstation Zandvoort is vorig jaar in totaal 15 
keer gealarmeerd voor een reddingactie. In vijf gevallen is 
de reddingboot niet daadwerkelijk gelanceerd, het alarm 
werd al na enkele minuten ingetrokken. De tien keer dat 
wel werd gevaren zijn in totaal 10 personen veilig aan wal 
gebracht.

Zandvoortse redders brachten 
10 mensen in veiligheid

Deze cijfers heeft de KNRM 
afgelopen week bekend ge-
maakt. Alhoewel Zandvoort 
de eerste vier maanden van 
het afgelopen jaar het zon-
der de ‘eigen’ Annie Poulisse 
heeft moeten doen, heb-
ben zij toch hun werk naar 
behoren kunnen uitvoeren. 
De vervangende boot, de 
‘Meun’, was weliswaar een 
rubberboot maar dat mocht 
geen sta-in-de-weg zijn. Met 
de boot is ter hoogte van 
Bloemendaal met succes een 
reddingsactie afgesloten. 
Nadat het Nederlandse mo-
torjacht ‘Blue Sirana’ met de 
schroef verward was geraakt 
in een visnet, slaagde de be-
manning van de ‘Meun’ erin 
om het jacht los te krijgen. 
De IJmuidense reddingsboot 
kon daarna het motorjacht 
naar de haven van IJmuiden 
slepen.

Ook dieren worden gered
De gehele reddingmaat-
schappij kon over afgelo-
pen jaar 1663 acties melden 
waarvan er vanuit Marken 
113 werden ondernomen. 
Het totaal aantal geredden 
bedraagt het respectabele 

aantal van 3109 personen 
en 63 dieren! Het gemid-
delde aantal reddingen per 
KNRM reddingstation is 41. 
De drukste reddingstations 
zijn Noordland-Burghsluis, 
O u d d o r p, S t e l l e n d a m , 
Scheveningen en Marken. 
Zij werden meer dan 100 
keer per jaar opgeroepen om 
zeevarenden of pleziervaar-
tuigen op het IJsselmeer bij 
te staan.

Altijd uitrukken
De 129 reddingacties bij 
windkracht 7 of meer, ge-
ven aan dat de KNRM onder 
alle weersomstandigheden 
uitrukt. Dat dit niet zonder  
risico is blijkt uit het kapsei-
zen van de Amelander red-
dingboot ‘Anna Margaretha’ 
op 1 november vorig jaar. 
Golven van ongeveer 12 me-
ter kregen de 19 meter lange 
‘redboot’ in hun macht en 
lieten het schip tot drie keer 
toe kapseizen. De beman-
ning kwam er met lichte 
verwondingen van af en 
was zelfs in staat de geha-
vende reddingboot op eigen 
kracht naar een veilige haven 
te brengen.

De Meun tijdens de reddingsactie bij Bloemendaal 
Foto: KNRM Reddingstation IJmuiden

Een oecumenische dienst in het pelgrimsoord Taizé
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Valentijns 
Liefdeshoroscoop

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Love is in the air! Je zult je 
moeten verstoppen om niet 
iemand tegen te komen. Of 
je bent gewoon heel blij met 
hem. Zo’n relatie geeft je heel 
veel zekerheid en dat werkt 
weer door op andere vlakken!  

STIER
21 apr. - 20 mei

Je bent superactief en leeft 
je uit in sport en spel. Je kunt 
hem daar tegenkomen, maar 
jullie kunnen er ook samen 
heengaan. Als hij alleen maar 
op de bank wil hangen, gaat je 
dat nu mateloos irriteren. Doe 
er wat aan!

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Het eerste deel van de week 
zijn jullie erg close, maar later 
ga je meer tijd aan je werk of 
studie besteden. Je krijgt het 
druk en je moet schipperen 
om hem te zien. Dat bekoelt 
gelukkig de liefde niet.

Kreeft
21 juni - 22 juli

Je wilt graag met je vrienden 
iets gezelligs ondernemen. En 
hoewel je meestal behoorlijk 
gesloten bent, laat je nu meer 
van jezelf zien. Ook omdat je 
wilt praten over hem en al die 
spannende emoties.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Beetje koopziek? Dat heb je 
soms als je in de war bent of 
je ongenoegen wilt wegwer-
ken. Chaos in je hoofd vind je 
vreselijk, maar in je hart is nog 
lastiger. Halverwege de week 
weet je beter wat je niet wilt, 
nu nog uitzoeken wat je wél 
wilt!

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Je start deze week alsof je 
vleugels hebt. Je zit steeds 
aan hem te denken en daar-
door vergeet je je hoofd bij je 
werk te houden. Het valt zelfs 
je vriendinnen op. Toch twijfel 
je regelmatig en weet je pas 
aan het eind van deze week 
het antwoord.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Jullie kunnen beter veel samen 
ondernemen, anders vliegen 
jullie elkaar in de haren. Je 
moeten schipperen tussen 
werk en nieuwe uitdagingen. 
Je wilt wat anders en zoekt 
daarom enorme spanning.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Je start februari nogal verliefd, 
maar later ga je twijfelen. Als 
de ander steeds belt om af te 
spreken, krijg je het snel be-
nauwd. Je reageert feller dan 
je wilt, maar je kunt nu een-
maal niet tegen claimers.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Romantiek, liefde en vriend-
schap, het blijft allemaal bin-
nen bereik. Al laat je het niet 
blijken, je raakt wel aan hem 
gewend. Je gaat hem steeds 
leuker vinden en je wilt hem 
niet meer kwijt. Je bent dus 
verliefd.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

De tweede helft van deze 
week is het meest romantisch. 
Je hebt het druk en je carrière 
eist veel aandacht. Alles leuk 
en wel, maar je wilt niet je 
eigen toekomst op het spel 
zetten. Wel gek, want meestal 
kies je voor een relatie! 

Column

Je zit links van de ‘dealer 
button’, dat betekent dat 
jouw inzet de ‘small blind’ is. 
Vervolgens zet de speler links 
van jou de ‘big blind’ in. Met 
de twee kaarten in je hand 
weet je na de ‘flop’ al een 
stuk meer. Dit keer geen ‘one 
pair’ of ‘two pair’, maar er zit 
eindelijk een ‘flush’ aan te ko-
men. De speler tegenover je 
verhoogt de inzet, je doet een 
‘call’. Na de ‘river’ weet je het 
zeker, je zet je beste ‘poker-
face’ op, gooit een ‘raise’ erin 
en... een ‘royal flush’!

Een beetje trendvolger 
weet waar ik het over heb. 
De variant Texas Hold’em 
van het steeds populairder 
wordende kaartspel poker. 
Zelf doe ik er ook aan mee. 
Ik hou van kaartspelletjes 
spelen, thuis en in de kroeg. 
En met poker is het juist de 
uitdaging om te bluffen over 
de kaarten die je in je hand 
hebt; de bekende pokerface 
opzetten. Vooral als ik met 
mannen poker is het een 
slimme truc om het domme 
blondje te spelen wanneer je 
de kaarten uitgedeeld krijgt. 
Ze trappen er allemaal in en 
het blondje gaat er vandoor 
met de winst!

Na de sudoku is pokeren een 
nieuwe trend in Nederland. 
Er heerst een heus pokervi-
rus. Het internetpoker is im-
mens populair. (Alleen mis je 
dan een belangrijke strategi-
sche dimensie, de pokerface.) 
Ook op de Nederlandse tele-
visie is vandaag de dag het 
kaartspelletje overal te vin-
den, van Poker World Open 
tot pokeren met sterren. In 
Zandvoort is trouwens ge-
noeg gelegenheid om deze 
populaire verslaving uit te 
voeren. Gezellig illegaal in de 
kroeg, maar natuurlijk ook 
legaal tijdens bijvoorbeeld 
het Holland Casino Poker 
Toernooi aanstaande maan-
dag. Dus oefen nog even 
flink met bluffen en ga voor 
die ‘full house’ en ‘straight 
flush’. Texas Hold’us!

Stephanie

 

1. Theo Maassen:  
TM3, Ruwe pit 

2. Najib Amhali:   
Most wanted

3. Bert Visscher Box:   
Met het werk van 
1991-2005 (6 DVD’s)      

4. Jiskefet:   
In Oostenrijk en 
Debiteuren (3 DVD’s) 

5. De Lama’s: 
 Beste van de Lama’s    

6. Theo Maassen:  
TM5, Tegen beter weten in   

7. Jochem Myjer:  
 ADHADE 

8. Waardenberg en de 
Jong:   
Verzamelwerk

9. Najib Amhali:     
Veni Vedi Vici 

10. Toon Hermans:   
One Man Show (box)

(bron: CabaretMagazine.nl):

DE TI EN
Deze week de top-tien van 
de meest verkochte cabaret 
DVD’s van dit moment Texas Hold’em

Je wilt graag je eigen dingen 
doen, dus als je vriend eisen 
stelt ben je liever zonder. Je 
probeert uit te leggen dat je 
graag samen bent, maar ook 
af en toe met je vriendinnen 
op stap wilt. Hoe meer ruimte 
des te beter!

Ook dit jaar wil NH Zandvoort 
zijn gasten weer flink ver-
wennen tijdens en rond 
Valentijnsdag. Hiervoor is 
een speciaal ‘Valentijnsdiner’ 
samengesteld, met oog voor 
leuke NH details zoals bij ont-
vangst een roos voor de vrou-
wen, verrassingen bij het eten 
en nog wat leuke surprises. De 
hotelmedewerkers zorgen er-
voor dat de gasten geduren-
de de hele avond compleet 

in de watten gelegd worden. 
Valentijnsdag 2007 zal een on-
vergetelijke dag worden als u 
uw eigen Valentijn uitnodigt 
voor een romantisch diner in 
restaurant ‘Tethys’. 

Graag nodigt NH Zandvoort u 
dan ook uit om op Valentijns-
dag te komen dineren. Mocht 
u 14 februari verhindert zijn en 
toch graag van het menu wilt 
genieten dan is er goed nieuws, 

want tot en met zaterdag  
17 februari wordt onder bege-
leiding van de ‘huispianist’ het-
zelfde menu aangeboden. 

Mocht u willen reserveren of 
heeft u nog andere vragen, 
dan kunt u contact opnemen 
met restaurant ‘Tethys’ op 
nummer: 5760 745. Het team 
van NH Zandvoort hoopt u te 
mogen verwelkomen in het 
sfeervolle restaurant. 

Valentijn bij NH Zandvoort

Woensdag 14 februari
Valentijnsdag

zijn wij geopend!

Valentijn

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

Verwen uw vrouw of vriendin 
voor Valentijn 

met een nieuwe tas uit 
onze nieuwe voorjaarscollectie

Verras je Valentijn!
Met mooie geschenkverpakkingen

en ondeugende cadeautjes!! 

Haltestraat 10e, 2042 LM Zandvoort
0235732268 Zondags ook open.

Aanbieding: van 
9 februari t/m
17 februari 2007

Clynol Hairspray
voor € 7,95

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.

Een 4 gangen
Valentijns  

surprise menu
voor € 25,-- p.p.

(Reserveren gewenst)

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Werk en studie gaan voor. Je 
hebt het druk en moet eerst 
zorgen dat je alles op de rit 
hebt. Daarom maak je alleen 
tijd voor vrienden die echt be-
langrijk voor je zijn. Maar als 
hij je helemaal de hemel in 
prijst, ga je wel twijfelen.

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	�0	februari	t/m	23	februari	€	24,50

14 FEBRUARI VALENTIJN !
Gravad	lachs

traditioneel Zweeds gerookte zalm met 
frisse posteleinsalade en mierikswortelmayonaise

of
Coppa	di	Parma	

met kaasbruschetta’s rucola-artisjoksalade en olijven
of

Ensalade	de	tortilla’s,	pollo	e	queso
lauwwarme salade van geitenkaas, tortillachips 

met een guacamoledressing
H H H

Ovenschotel	van	kabeljauwrug,	
sjalotjes, roomboter en basilicum 

verse groente en roseval
of

Gebraden	lamsrug	
met jus van knoflook, sjalotten en vanille gepofte 

Provençaalse krieltjes en Poolse zuurkool 
of

Grote	champignons	gevuld	met	eigen	farce
en aubergine kaviaar gegratineerd met mozzarella  

H H H
Dessert	

Verleiding,	Passie	of	Liefde
Voor	reserveringen:	023-57�6��9/info@tfaz.nl

TAKE	A	TAXI	TO	TAKE	FIVE	(023-57�2600)
VOOR € 5,00 WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!!
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Oude Droste fabriek 
komt weer tot leven!

Helpen bij de eerste stappen. Ouderen kennis laten maken met 
de computer en internet. Woonzorgcentrum Huis In de Duinen 
(HID) biedt haar inwoners assistentie aan met de omgang van 
de pc. Na een introductiecursus blijkt dat vele ouderen geïn-
teresseerd zijn. De rol van computerdocenten wordt vervuld 
door vijf studenten van het NOVA-College uit Haarlem. 

‘Droste, altijd welkom’. Alleen 
al de slogan boeit Van Beek. 
Zo’n twintig jaar geleden ont-
stond bij Marianne van Beek, 
tijdens bezoeken aan haar tan-
te, belangstelling voor Droste. 
Omdat haar tante in de cho-
coladefabriek werkte, raakte 
ze geboeid door de verhalen 
en begon Droste-artikelen te 
verzamelen. “Nog altijd fasci-
neert mij het teruggaan in de 
tijd”, licht Van Beek toe.

Koekbakkerij 
“Ik heb één grote hobby: het 
verzamelen van Droste.” Van 
Beek begint haar lezing met 
het verhaal dat in 1863 in 
Haarlem de koekbakkerij van 
Gerard Droste wordt geopend. 
De klanten kunnen er terecht 
voor een kopje waterchoco-
lade en er worden zoetwaren 
verkocht, ondermeer choco-
ladepastilles. Officieel heet 
de lekkernij ‘Pastilles Droste’ 
maar de volksmond spreekt 
van ‘flikken’. Van Beek’s verhaal 
wordt extra levendig doordat 
ze steeds het bewuste artikel 
uit haar verzameling aan de 
zaal laat zien.

Het ‘Droste-effect’
Directeur Droste opende in 
1890 een fabriek. “De firma 
G.J.Droste groeit uit tot ruim 
vijftig man die per persoon 63 
uur per week(!) werken” vertelt 
Marianne enthousiast. Door 
ruimtegebrek wordt de fabriek 
verplaatst naar het Spaarne 
in de Veerpolder. Hier gaat de 

productie van cacaopoeder en 
chocolade van start. De afbeel-
ding op de blikken verpakking 
ontstaat naar aanleiding van 
een schilderij. Een Haarlemse 
reclametekenaar heeft zich la-
ten inspireren door een pastel 
van een Zwitserse schilder. De 
afbeelding van een verpleeg-
ster wijst op de heilzame wer-
king van chocolademelk: het 
beroemde ‘Droste-Effect’.

Koninklijke Droste
“De uitdrukking ‘Droste effect’ 
wordt zelfs in de Dikke Van Dale 
vermeldt”, vertelt Van Beek die 
zichtbaar in haar element is. 
Aanvankelijk draagt de zieken-
verzorgster een rood kruis op 
haar mouw. De kruisvereniging 
Rode Kruis maakt bezwaar te-
gen de afbeelding, waardoor 
Droste gedwongen wordt het 
kruis weg te laten. Inmiddels 
groeit het assortiment met 
ondermeer bonbons, repen en 
chocoladeletters. Droste heeft 
begin jaren zestig een topbe-
zetting van ruim 1000 mensen. 
Bijna de helft van de productie 
wordt geëxporteerd naar ruim 
60 landen. De fabriek mag het 
predikaat ‘Koninklijke’ met trots 
dragen.

Van Beek weet iedereen terug 
te brengen naar de glorieuze 
tijden van weleer. Maar ook 
aan deze lezing komt een ein-
de. Bent u ook geïnteresseerd 
geworden in de geschiedenis 
van de chocoladefabriek, kijk 
dan op www.droste.nl

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Een geneesmiddel is er niet; de enige goede remedie is veel 
vocht drinken. Na een paar dagen zijn de meeste mensen weer 
opgeknapt. “Elke winter duikt de buikgriep weer op, maar 
nu iets meer dan normaal.” Dat heeft het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) vorige week laten 
weten. Vooral ouderen hebben er last van.

is klein” aldus het RIVM. 

Geen epidemie
Het Rijksinstituut zag eind 
vorig jaar de buikgriepgolf al 
aankomen. Er is geen sprake 
van een epidemie meldt 
BNR Nieuwsradio. Wel is het 
norovirus zeer besmettelijk 
en wordt overgedragen van 

mens tot mens, via voedsel 
of via besmette toiletruim-
tes. Norovirussen zijn kleine, 
zeer besmettelijke virussen 
die buikgriep veroorzaken. De 
griep is een ontsteking van 
het maagdarmkanaal. Om 
besmetting te voorkomen ad-
viseert het RIVM attent te zijn 
op persoonlijke hygiëne. Voor 
verpleeghuizen gelden hier-
voor speciale richtlijnen.

Het enige middel is veel vocht 
drinken; een probaat medicijn 
bestaat er niet. Verreweg de 
meeste mensen zijn na een paar 
dagen ziekte weer op de been.

Bewoners Huis in de Duinen ontdekken computer
Helpen bij de eerste stappen. Ouderen kennis laten maken met 
de computer en internet. Woonzorgcentrum Huis In de Duinen 
(HID) biedt haar inwoners assistentie aan met de omgang van 
de pc. Na een introductiecursus blijkt dat vele ouderen geïn-
teresseerd zijn. De rol van computerdocenten wordt vervuld 
door vijf studenten van het NOVA-College uit Haarlem. 

“In mijn aanleunwoning heb 
ik sinds een jaar ook zo’n 
ding”, zegt een bewoonster 
van HID. Haar dochter heeft 
haar aangeraden een com-
puter aan te schaffen. “Dan 
kunnen we makkelijk be-
richten en foto’s met elkaar 
uitwisselen” had ze vanuit 
haar Franse woning laten 
weten. 

Digitale snelweg
De digitale snelweg. “Met die 
naam geven we aan dat de 
mogelijkheden met onze com-
puters hier groter zijn dan in 
een traditioneel internetcafé”, 
licht Erika Wilders, begeleid-
ster van HID, toe. Tevreden 
stelt ze vast dat er onder de 
bewoners voor het gebruik 
van de computer plus internet 

Ouderen met een zwakke ge-
zondheid kunnen uitdrogen 
en degenen die besmet zijn 
geraakt met het virus hebben 
last van diarree en moeten 
overgeven. Bewoners van ver-
pleeg- en verzorgingshuizen 
kunnen uitdrogingsverschijn-
selen krijgen. “Maar de kans 
dat een patiënt er aan overlijdt 

Buikgriep onder ouderen heerst

fikse belangstelling bestaat. 
Twee computers staan klaar 
om de aanwezige ouderen 
in de praktijk kennis te laten 
maken met het moderne feno-
meen pc. De gelegenheidsdo-
centen van het NOVA-College 
Gert-Jan Vink en Mitchel 
Waterman leggen geïnteres-
seerde ouderen uit hoe zij met 
de apparatuur dienen om te 
gaan. “De mensen hier pakken 
de informatie vrij snel op”, oor-
deelt Waterman. Na een aan-
vankelijke aarzeling krijgen de 
senioren steeds meer plezier 
in het omgaan met muis en 
computer. Hun voornaamste 
drijfveer? “Interesse om bij te 
blijven en ook om gemakkelijk 
contacten te leggen.” Een be-
woonster ziet het zó: “Op die 
manier blijven ook je hersenen 
aan het werk.”

Maatschappelijk studeren 
Behalve voor de ouderen is het 
ook een beleving voor de he-
ren van het NOVA-College. De 
studenten verzorgen samen 
met nog drie medestudenten 
de computerlessen. De school 
ziet het als studieproject en 
de studenten kunnen er no-
dige studiepunten mee ver-
dienen. De digitale snelweg 
in het HID levert zinvolle ont-
moetingen op voor zowel de 
bewoners als voor de studen-
ten. Maatschappelijk studeren 
heet dat.

Wijnstreek onder de loep: Stellenbosch 

Wijnbouw is er prak-
tisch alleen in het 
uiterste zuidwesten 
en is geconcentreerd 
in de Kaapprovincie 
in het achterland van 
Kaapstad. Aan de voet, 
tegen de hellingen 
en op het westelijk 
deel van het plateau 
van het tafelgebergte 
vinden we de verschil-
lende wijnbouwge-
bieden waarvan Paarl 
en Stellenbosch de 
belangrijkste distric-
ten zijn. Het gematigd 
mediterrane klimaat 
van de Kaap leent 
zich uitstekend voor 
de traditionele Franse 
wijnteelt.

Stellenbosch is een 
mooi stadje in het 
hart van het wijnland. 
Deze universiteitsstad 
heeft vele historisch 
gebouwen en is een 
bron van inspiratie 
voor vele kunstenaars 
en ontwerpers. De stad 
zelf kunt u het beste 
per voet verkennen. 
In de ‘Dorp Street’ in 
Stellenbosch vindt u 
enkele van de mooiste 
gevels in deze straat 
vol oude eiken. Ook 
de ouderwetse dorps-
winkel ‘Oom Samie 
se Winkel’ is absoluut 
een bezoek waard.  
Hier kunt u antiek en 
andere curiosa maar 
ook lekkere karamel, 
droëwors (gedroogde 
worst) of biltong 
(gedroogd rundvlees) 
kopen. Echte ongewone, 
typisch Zuid-Afrikaanse 
lekkernijen!

De Stellenbosch wijn-
route bestaat uit een 
groot aantal wijn-
huizen en coöpera-
ties waar u wijn kunt 
proeven. Sommige 

wijnhuizen zijn zo groot 
en ruim opgezet dat zij 
niet alleen een wijn-
centrum hebben maar 
ook een pub, meerdere 
restaurants, boerderijen 
en zelfs een amfitheater 
waar voorstellingen wor-
den gegeven variërend 
van jazz tot klassieke 
muziek, ballet en opera. 
Deze wijnhuizen zijn zó 
luxe, dat een enkele ook 
een eigen luxe trein be-
zit die u van het Centraal 
Station in Kaapstad naar 
het eigen privé-station 
kan brengen.

Van één van de beroemd-
ste en grootste wijnhui-
zen in Stellenbosch heb 
ik een wijn gekozen als 
wijn van de maand. Het is 
een heerlijke Sauvignon 
Blanc Grande Cuvée van 
het huis Boschendal 
die ik heb gekocht bij 
Wijnkoperij Henri Bloem 
aan de Kleverlaan te 
Bloemendaal.

Boschendal kent een 
300-jarige wijngeschie-
denis en ligt in één van 
de meest pittoreske 
valleien in het Kaapse 
wijnland. Het historische 
wijnlandgoed heeft een 
fraai landhuis dat mooie 
Kaaps-Hollandse vertrek-
ken kent. In de originele 
kelder van het landhuis 
huist heden ten dage een 
restaurant waar u heerlijk 
kunt lunchen. Maar als u 
écht wilt genieten van de 
luxe dat u hier geboden 
wordt, moet u de picknick 
zeker niet overslaan. Deze 
is werkelijk wereldbe-
roemd en biedt u manden 
vol met allerlei culinaire 
heerlijkheden zoals lokale 
kazen, koud vlees, salades 
en verrukkelijke desserts. 
Dit alles natuurlijk ver-
gezeld van een lekkere 
Boschendal wijn!

De wijngaarden van 
Boschendal hebben 
een totale opper-
vlakte van zo’n 200 
hectare waar verschil-
lende grondsoorten en 
hoogteniveaus elkaar 
afwisselen. Er zijn dan 
ook diverse druivenva-
riëteiten aangeplant 
waaronder de Shiraz en 
Cabernet Sauvignon als 
rode druiven en witte 
als de Sauvignon Blanc 
en Chardonnay. 

De druiven van onze 
wijn van de maand wor-
den ’s ochtends vroeg 
met de hand geoogst 
en vervolgens koel ge-
gist. Een klein gedeelte 
van de Sauvignon Blanc 
gist zo’n vier maanden 
op kleine eiken vaten 
om complexiteit aan 
de wijn toe te voe-
gen. De wijn bestaat 
ook voor zo’n 8% uit 
Chardonnay die wel op 
eikenhout gist en de 
wijn nog meer karakter 
geeft. De wijn heeft een 
fantastische geur van 
citrus en tropisch fruit 
en een mooie volle en 
complexe smaak. Hij 
wordt wel één van de 
toppers uit Zuid-Afrika 
genoemd!

Wijn van de maand :
1685 Boschendal 
– Sauvignon Blanc 
Grande Cuvée 
– Stellenbosch - 2005 
Per fles € 10,50. 
Gekocht bij Henri 
Bloem te Bloemendaal

J. van Gelder 
(vinoloog)

  In 1659 schreef Jan van Riebeeck in zijn dagboek:”Vandaag,  

 God zij geprezen, werd voor het eerst wijn geperst uit Kaapse  

 druiven...”. In 1685 stichtte Simon van der Stel het legendarische Groot 

Constantia even ten zuiden van wat nu Kaapstad is en liet daarmee het experi-

mentele stadium van wijnbouw achter zich. Het zijn dus de Hollanders geweest 

die in het midden van de 17e eeuw de wijnstok hier geïntroduceerd hebben. 

Gat!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

   7A te Zandvoort

Vraagprijs: € 295.000 k.k.

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur!

Op een steenworp van het strand gelegen 
3-kamer hoekappartement (voorheen 4) op de 
eerste etage met zicht over Center Parcs als op 
zee. Er is extra veel lichtinval door de ligging 
op de hoek. Het appartement is in goede staat 
van onderhoud.

• Lift in gebouw aanwezig;
• Servicekosten € 260,= incl. voorschot stoken;
• Woonoppervlak ca. 75 m2.

42 te Zandvoort

Vraagprijs:  € 309.000 k.k.

166 te Zandvoort

Vraagprijs: € 185.000 k.k. 

Open 
Huis

Tip!

In gewilde woonwijk ligt deze zéér goed on-
derhouden woning met voor- en achtertuin én 
direct aan de duinen gelegen. 3 Slaapkamers 
en mogelijkheid voor een voor een 4e, door het 
gebruik van 2 dakkapellen is er veel ruimte.

• Moderne badkamer met stoomcabine;
• Zonnige achtertuin op het zuiden;
• Perceel opp. 124 m2, woonopp. ca. 110 m2.

Van Speijkstraat 

Max Euwestraat 

Van Galenstraat  

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur!
Karakteristieke halfvrijstaande woning met 
garage!! Verrassende woning op steenworp van 
het strand en centrum gelegen. Gezellige woon-
kamer, royale woonkeuken, ruime achtertuin 
met privacy en stenen berging. Liefst 4 slaapka-
mers én de GARAGE met elektra aansluiting. 

• Vernieuwd elektra, CV ketel van 2001; 
• Karakteristieke details zijn bewaard gebleven;
• Parkeren uitsluitend voor bewoners d.m.v. 

vergunningen; 
• Perceel 175 m2, woonoppervlak ca. 95 m2.

Tip!

Bewoners krijgen PC-les

Deel van Droste collectie



Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Van Meeuwen Bedden ruimt op
nu

€ 2695,-
van € 3659,-

DIVERSE STOFSOORTEN 
EN KLEUREN 
DIVERSE MATEN 
MOGELIJK

SCANDINAVISCHE 
BOXSPRINGCOMBINATIE SÖVA
bestaande uit 2 boxsprings 80x200
2 pocketvering matrassen 80x200
1 traagfoam topper 160x200

Nu GRATIS bij aankoop 
van een complete set Söva
2 traagfoam hoofdkussens

1 donsdekbed 240x200
2 badjassen

SHOWROOMMODELLEN

- ledikanten
- linnenkasten
- nachtkastjes
- commodes

nu
30 tot 70% 

korting

DEKBEDOVERTREKKEN
140 x 200 / 220
200 x 200 / 220
240 x 200 / 220

Uitlopende
collectie
vele bekende 
merken

nu 2 halen = 

1 betalen

 Rijksstraatweg 67-71  
Haarlem

Tel. 023 - 525 49 56    
www.vanmeeuwenbedden.nl
Gratis parkeren voor de deur.  
Zondag en maandag gesloten

sinds

1938

218x140.indd   1 19-12-2006   09:46:46



22 23

Zandvoortse Courant • nummer 06 • 8 FEBRUARI  2007

De	informatie	pagina	van	de	sportraad
www.sportinzandvoort.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: 

De adverteerders van deze week

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Bertram & Brood
Boudewijn’s Visservice
Boudoir by Sara
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
CNG Groep
De Nieuwe Puur
Foto Menno Gorter
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Headsigns Kapsalon
IJzerhandel Zantvoort
La Fontanella
Laurel & Hardy
Massage bij Rosa
Moerenburg
Nova College
P. van Kleeff
Peter Kanger

Pluspunt
Praktijk Schelpenplein
Sandbar
Selekt Mail
Sportraad Zandvoort
Stichting Classic Concerts
Top Thuiszorg
Van Meeuwen bedden
Van Schaik, makelaar
Vista Vastgoed
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Valentijnspagina
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Danzee
Etos
Jos Spierieus
La Bonbonnière
Moerenburg, Parfumerie
Shanna’s Shoe Repair 
& Leatherwear
Take Five

SV Zandvoort op karakter naar één punt

Een gehavend eerste elftal met 
Bas Lemmens en Ronald Kaales 
op vakantie en Ivar Steen ge-
schorst. Wel in de basis Sven 
van Nes en Michael v.d. Berg. 
Het werd weer een wedstrijd 
waar gerenommeerde spelers 
een negatieve houding ten 

toon spreidden. Het is niet de 
eerste keer dat Robin Castien 
zijn mond niet kan houden. 
Nadat hij tot twee keer toe 
door scheidsrechter Jager was 
gewaarschuwd, kreeg hij bij de 
eerstvolgende opmerking zijn 
eerste gele kaart. Toen Castien 

Voetbal	(zaterdag)

De zaterdagvoetballers van SV Zandvoort hebben dit week-
end geen goede zaken gedaan. Slechts op karakter konden 
de mannen van de afwezige Pieter Keur, die goed vervangen 
werd door zijn assistent Barry Paap, het laag genoteerde Cas-
tricum een gelijkspel afdwingen, 2-2.

voor een overtreding zijn twee 
kaart moest incasseren, kon hij 
voor de zoveelste keer vertrek-
ken. Kort daarna wist Castricum 
spits Vincent Opheikens zijn 
ploeg via een fraai doelpunt 
aan een verdiende 0-1 voor-
sprong te helpen.

Na rust een speelde een gretig 
Zandvoort puur op karakter. In 
de 53e minuut wist de opge-
rukte Mitchel Post de meege-
komen Sven van Nes op maat 
te bereiken. Via een harde kop-
bal bracht hij de beide partijen 
weer in evenwicht. Even later 
was Zandvoort ongelukkig bij 
een corner. Maarten Jurjens 
kreeg de bal op miraculeuze 
manier tegen zijn hak en kee-
per Jorrit Schmidt moest voor 
de tweede keer richting net, 1-2. 
Ook hierna toonde Zandvoort 
veerkracht. Van Nes was vlak 
voor tijd weer de man die zijn 
ploeg in de race hield. Via de 
borst speelde Ferry Boom hem 
aan en in een volley deed de 
‘man of the match’ het net 
bollen, 2-2. Meer zat er voor de 
moegestreden Zandvoorters 
deze middag niet in. 

Softbal- en honkbal ook in 
Zandvoort populair

Futsal

Voor het eerst in de geschiedenis beschikt Zandvoort over 
een origineel softbal- annex jeugdhonkbalveld. De honk- en 
softbalafdeling van de Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) 
hoopt binnenkort het gloednieuwe speelveld op Sportpark 
Duintjesveld in gebruik te nemen.

ZSC-handbalsters hebben titel voor het grijpen

Het begin verliep minder vlot 
dan de eindstand doet ver-
moeden. US opende de score, 
maar het antwoord van ZSC 
kwam snel. Halverwege de 
eerste helft stond een po-
sitieve score van 5-2 op het 
scorebord van Korverhal. Nog 

voor de rust liet ZSC zien over 
een goed ingespeeld team te 
beschikken. Met een aantal 
perfect uitgevoerde breaks, 
vanuit een goed sluitende 
verdediging, werd de score 
stelselmatig opgevoerd tot 
een ruststand van 9-4.

Handbal

Het eerste dames handbalteam van ZSC kan de titel in de 3e 
klasse van het dis-
trict Midden Ne-
derland praktisch 
niet meer ontgaan. 
Ook in de thuis-
wedstrijd tegen 
het Amsterdamse 
US 3 bleef het team 
van coach Hans 
Zwemmer met een 
18-7 overwinning 
ongeslagen.

Na de rust werd ZSC nog ster-
ker en het duurde ruim twintig 
minuten voordat ZSC-keepster 
Angela Schilpzand de bal uit 
het net moest halen. Intussen 
was de voorsprong opgelopen 
tot 15-4. In de slotfase wist US 
nog drie doelpunten te maken, 
waardoor het totaal op zeven 
kwam. Het Zandvoortse totaal 
was intussen opgelopen tot 18 
doelpunten, waarvan Romena 
Daniëls er liefst 8 voor haar re-
kening nam. De andere ZSC-
goals werden gescoord door 
Suzanne Zwemmer 3, Laura 
Koning en Debbie Tibboel 2, 
Christel Gazenbeek, Martina 
Balk en Lucia v.d. Drift 1.
Bij winst in de uitwedstrijd 
tegen het Amsterdamse AHC 
en verlies van runner TOP/
DSS, kan komende zondag al 
de kampioensvlag gehesen 
worden.    

Zandvoort Noord 
ruim langs TYBB

Het leek er in het begin niet op 
dat het een makkelijk avondje 
zou worden voor de futsallers 
van Zandvoort Noord. De ploeg 
leek eerst een beetje tegen 
zichzelf te spelen. Opvallend 
was ook het meespelen van 
Oscar Vos bij TYBB omdat de 
ploeg uit Haarlem maar met 
vier spelers naar de Korverhal 
kwam.

In de eerste helft ging de 
strijd gelijk op. Het was vooral 
Zandvoort Noord dat het be-
tere van het spel had, maar 
het overwicht werd niet in 
doelpunten uitgedrukt. Het 
wachten was op het moment 
dat Zandvoort Noord echt op 

stoom zou komen. Dat ge-
beurde pas in de tweede helft, 
toen de Zandvoorters op schot 
kwamen met doelpunten van 
onder andere Verhoeven en 
van Zeeland. Vooral met het 
snelle combinatievoetbal had 
TYBB moeite. De verschillen 
waren in de tweede helft over-
duidelijk.

Van Zeeland kwam in de laat-
ste fase in actie bij TYBB toen 
Vos zich helemaal leeg had ge-
speeld. De wedstrijd leek bij 8-
3 beslist, maar Verhoeven wist 
met een slim balletje de TYBB 
doelman in de laatste secon-
den nog te verrassen waardoor 
het uiteindelijk 9-3 werd.

Voetbal	(zondag)

Sven van Nes scoorde twee keer

Een geconcentreerde Romena Daniëls

Zaterdag
Hoewel de speeldagen voor het 
nieuwe seizoen, waarvoor de 
trainingen binnenkort begin-
nen, nog niet bekend zijn, ziet 
het er naar uit dat de thuiswed-
strijden voor de softbal heren, 
softbal meisjes aspiranten en 
honkbal jongens aspiranten op 
zaterdag gespeeld gaan wor-
den. De softbal damessenioren 
gaan hun thuiswedstrijden op 
dinsdagavond afwerken. 

Lid worden?
De contributie voor volwas-
senen is € 95 per seizoen. 
Junioren betalen € 79,50, 
aspiranten € 64,50 en pupil-
len € 49. Wie meer wil we-
ten of lid worden kan terecht 
bij P. Leising, tel. 5720477. 
Inschrijfformulieren zijn ver-
krijgbaar in de kantine van 
de ZSC op Duintjesveld, bij 
P. Leising of bij P. Douma, tel. 
5385435

Het nieuwe speelveld biedt nu 
velen de kans soft- en honk-
bal te gaan beoefenen. Niet 
in de laatste plaats omdat de 
accommodatie ook voorzien 
is van een lichtinstallatie zo-
dat er ook later in de avond 
gespeeld kan worden.

Competitie
ZSC soft- en honkbal, voort-
gekomen uit TZB, nam vorig 
seizoen met een heren- en 
dames seniorenteam deel 
aan de comptitie, maar ook 
met een meisjes aspiranten 
softbalteam en een jongens 
aspiranten honkbalteam. Op 
de nieuwe accommodatie 
is ruimte voor bijvoorbeeld 
junioren en pupillen honk- 
en/of softbalteam. Uiteraard 
zijn ook dames- en heren se-
nioren die deze gezellige en 
sociale Amerikaanse sport 
willen beoefenen van harte 
welkom.

Tennissen bij de Zandvoortse Sport Combinatie

Twintig jaar geleden is er binnen de sportvereniging Zand-
voortmeeuwen Handbal  begonnen met het tennissen op 
de handbalvelden van het complex aan de Duintjesveldweg. 
Binnen de handbalvereniging werd op 2 mei 2003  een tennis-
commissie opgericht, die zich de afgelopen jaren actief heeft 
beziggehouden met de belangenbehartiging van de tennis-
liefhebbers.

clubkampioenschappen. Een 
lidmaatschap voor de afde-
ling tennis, die overigens niet 
is aangesloten bij de KNLTB, 
kost €34.

Lessen 
Naast al deze activiteiten be-
staat er de mogelijkheid om 
groepstennislessen te volgen.
Er wordt les gegeven op 
woensdagmiddag voor de 
jeugd tot 15 jaar en op woen-
dagavond voor de oudere 
jeugd tot 18 jaar alsook voor 
beginnende en iets gevorder-
de tennissers. Verder kunnen 
er op donderdagavond en za-
terdagochtend lessen gevolgd 
worden. Er wordt gedurende 
12 weken les gegeven. De eer-
ste les staat alweer gepland 
op woendag 4 april en bij op-
gave krijgen de leerlingen van 
2006 voorrang bij inschrijving. 
Een overzicht van alle lessen 

Na de fusie met TZB is ook de 
tennisafdeling opgegaan in de 
Zandvoortse Sport Combinatie 
(ZSC). De tennisafdeling van 
ZSC heeft momenteel onge-
veer 80 leden. Plezier in het 
spel staat voorop. Voor de le-
den zijn vier dubbelspelbanen 
op een ondergrond van asfalt 
beschikbaar.

Mogelijkheden 
Als lid van de afdeling tennis 
kunt u tijdens het seizoen, 
dat loopt van begin april tot 
eind september, vrij spelen 
op diverse avonden en ook in 
het weekend is er de gelegen-
heid om vrij te spelen. Verder 
worden er allerlei tennisacti-
viteiten door de tennisafde-
ling georganiseerd, zoals 1x 
per maand een racketavond, 
1x per maand een toernooi 
op de zaterdag of zondag 
en de jaarlijks terugkerende 

inclusief inschrijfformulie-
ren is weergegeven in de 
lesbrochure 2007.

Huren
Wie geen lessen volgt, kan op 
maandag- en vrijdagavond, 
van 19.00 uur tot 22.00 uur, 
een baan huren voor de pe-
riode van 1 april tot 30 sep-
tember 2007. De kosten hier-
van zijn €127,50 per baan en 
per uur voor de periode. Er is 
nog een beperkt aantal ba-
nen beschikbaar. 

Voor extra informatie over 
bovenstaande of het aan-
vragen van een lesbrochure 
kunt u bellen met Hanneke 
Dorissen (ledenadministra-
tie) 5720372 of met Raymond 
Lembeck (tenniscoordinator) 
06-53835611. 
www.zandvoortsesport-
combinatie.nl.

Veldoverwicht 
levert Zandvoort niets op

De Zandvoorters traden aan 
zonder de geblesseerde Faisel 
Rikkers en Aron Kuilder. Trainer 
Berry Buytenhek en zijn man-
nen hadden echter de zaken 
redelijk op orde en BSM kon 
nauwelijks gevaarlijk worden. 
De kansen waren voor onze 
plaatsgenoten. Een kopbal van 
Maarten Koper werd op mira-
culeuze wijze door de prima 
doelman van BSM uit het doel 
geranseld. Zandvoort kroop 
ook eenmaal door het oog 
van de naald. Een vrije trap van 
de Bennebroekers ging via de 
handen van een Zandvoortse 
verdediger in het doel, maar de 
scheidsrechter zag dat het een 
handsbal was. 
De tweede vrije trap ging 
hoog over. De BSM spits liet 
zich in een duel met Stein 
Stobbelaar vallen, wat zijn eer-
ste gele kaart betekende. Op 
slag van rust forceerde BSM 
nog een hoekschop waaruit 
een onoverzichtelijke situ-

atie ontstond en de bal in het 
Zandvoortse doel verdween, 
1-0.

Ook de tweede helft bleef 
Zandvoort in de aanval. Justin 
Robert werd na een schit-
terende aanval vrij voor de 
doelman gezet, maar de bal 
belandde op een polletje waar-
door de inzet hoog over ging. 
In plaats van 1-1 werd het 2-0 
toen Ismael El Bakkali de bal 
onder zijn voet liet doorgaan 
en de rechterspits van BSM op 
kon rukken. 
Ondanks dat Van Bakel van 
BSM buitenspel stond telde 
het doelpunt en mocht BSM 
de 2-0 aantekenen. 

Na de tweede gele kaart van 
Stobbelaar stond Zandvoort 
met 10 man op het veld. Jan 
Zonneveld was nog dicht bij 
een treffer maar zijn fraaie 
stift werd onder de lat van-
daan getikt. 

De zondagvoetballers van SV Zandvoort waren tegen BSM 
veel meer in balbezit maar leden toch een 2-0 nederlaag. In de 
tweede helft kwam Zandvoort al snel met tien man te staan 
toen Stein Stobbelaar zijn tweede gele kaart kreeg en kon 
gaan douchen.

Gouden speld 
voor arbiter

Tijdens een bijeenkomst voor 
scheidsrechters, vorige week, 
ontving de Zandvoortse 
voetbalscheidsrechter Ger 
van Maasdam de Gouden 
Speld van de KNVB. Van 
Maasdam, die zijn scheids-
rechtersloopbaan begon in 
de voormalige KNVB afde-
ling Haarlem, kreeg de on-
derscheiding omdat hij vijf-
entwintig jaar onafgebroken 
actief is geweest als arbiter 
in het zaterdagvoetbal. Van 
Maasdam is overigens de 
enige Zandvoortse voetbal-
scheidsrechter die op dit 
moment in KNVB-verband 
actief is.

Autosport

Vierde Winterrace 
op Circuit Park Zandvoort

Het veld bestaat uit alle be-
kende toerwagens in de klas-
sen +2000cc, -2000cc, BMW 
en de klasse -2000cc Diesel. 
Aan de 4 uur durende race 
kunnen maximaal 59 auto’s 
deelnemen, met per wagen 
meerdere rijders.

Naar verluidt  gaan er 
meer Zandvoorters mee-
doen. Naast de equipe van 
Zandvoorter Dillon Koster 

samen met Marc Koster en 
Bertus Sanders, doet plaats-
genoot Danny van Dongen 
samen met Barry Maessen 
mee in een Marcos.
Van Dongens voormalige 
teamgenoot Marc Goossens 
komt uit voor de Belcar, een 
BRL V6. Teamgenoten zijn 
niemand minder dan Jeroen 
Bleekemolen die uitkomt 
in de A1GP en Zandvoorter 
Allard Kalff. 

Op zondag 11 februari is er weer een winterrace op het Circuit 
Park Zandvoort die meetelt voor het Winter Endurance Kam-
pioenschap. Net als in de Nieuwjaarsrace zal het startveld 
bestaan uit een aantal mooie GT wagens. Opnieuw zal er een 
Porsche GT3 en een Marcos Mantis in het veld te zien zijn.

Voetbal
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 JAC. VAN HEEMSKERCKSTRAAT 9 ZANDVOORT

• Op de 1e verdieping gelegen (recent gerenoveerd 
complex), goed onderhouden, licht 2-kamerappartement

• L-vormige woonkamer met zeezicht en ruim zonnige 
balkon op het zuidwesten gelegen

• Geheel v.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing 
• Het gebouw beschikt over een lift, berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 60 m2

Vraagprijs € 224.900,-

 TROMPSTRAAT 3/4 ZANDVOORT

• Ruim 3-kamerappartement van ca. 90 m2 met fantastisch
uitzicht over boulevard, strand en zee

• Het betreft het 2e appartement vanaf de hoek zeezijde 
met balkons op het zuidoosten en noordwesten

• L-vormige woonkamer met toog naar de eetkamer, 
dichte keuken, 2 slaapkamers en moderne badkamer

• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 234.500,-

 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,-

BRUGSTRAAT 12 ZANDVOORT

• Recent verbouwde half vrijstaande 20er jaren woning met 
achterom en een ruim zomerhuis (eigen opgang)

• Woonkamer met hoog plafond, een fraaie antiek grenen 
vloer, 4 slaapkamers en een moderne badkamer

• Zomerhuis o.a. v.v. een woonkamer en 2 slaapkamers
• Voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 185 m2 (incl. zomerhuis)

Vraagprijs: € 359.000,-

 CELSIUSSTRAAT 192/8 ZANDVOORT

• Op de 2e, tevens hoogste etage gelegen 3-kamerappartement 
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,-

DR C.A. GERKESTRAAT 35 ZANDVOORT

• Goed onderhouden vrijstaande 30er jaren woning met oprit
• De woning beschikt o.a. over 3 slaapkamers, studeerkamer, 
woonkeuken en woonkamer met erker

• De woning is de afgelopen jaren gerenoveerd met behoud van 
het charmante karakter (o.a. v.v. paneeldeuren)

• Evt. 2 garageboxen te koop ad. € 34.000.- per box
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 398.000,-

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 133 ZANDVOORT

• Prachtig, goed onderhouden penthouse van ca. 142 m2

• Een riante living met woonkeuken van ca. 70 m, 
luxe badkamer met whirlpool, sauna, 4 slaapkamers

• Dakterras van ca. 30 m2 met zeezicht, koffi eterras van 
ca. 12 m2 en 2 garageboxen in de onderbouw

• Compleet verbouwd in 2005 en het complex beschikt over 
een lift en berging in de onderbouw

Vraagprijs: € 595.000,- 

 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 m2Voor 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_ZC0706.indd   1 06-02-2007   11:34:31
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De	Mannetjes
Voedselbank in 

Zandvoort?

‘Misschien kunnen ze 
direct gaan fuseren 
met Tafeltje Dekje’

20 en 21 februari
De Integrale Commissie Raadszaken/
Planning en Control  
Lees wat er op de agenda staat. Raadpleeg 
de gemeente-advertentie in deze krant. 

 

Nostalgie	 P7	Carnaval

Paul Sweerts van Diaconaal 
Beraad van de Agatha  
parochie denkt dat Zand-
voort zeker gebaat is bij 
een verdeelpunt van Voed-
selbank Haarlem. Hij is één 
van de organisatoren die 
de voedselbank heeft bena-
derd om in Zandvoort een 
verdeelpunt op te zetten. 
Inmiddels zijn er drie instan-
ties waar mensen terecht 
kunnen voor een aanvraag. 

“Zandvoort gebaat bij voedselbank”

Sweerts heeft geen officiële 
cijfers omdat deze niet open-
baar gemaakt mogen wor-
den. “Nee, ik ben niet naar de  
gemeente geweest om deze 
op te vragen want dat acht ik 
niet nodig. Door mijn bezig-
heden met Diaconaal Beraad 
van de Agatha parochie zie ik 
dat een aantal mensen op het 
randje van de armoedegrens 
leeft. Dat is voor mij voldoende 
om aan de bel te trekken. Ik  
ga ervan uit dat zeker acht 
mensen zich gaan aanmel-
den”, aldus Sweerts.

Inzamelingsactie
Afgelopen zaterdag bracht de 

Voedselbank Haarlem een be-
zoek aan Zandvoort. Met een 
inzamelingsactie bij de Vomar 
in Zandvoort Noord werd een 
grote hoeveelheid artikelen in 
ontvangst genomen. Ongeveer 
2100 artikelen als pasta, pin-
dakaas, koffie en soep werden 
door de Zandvoorters gege-
ven. Deze inbreng gaat nu nog 
naar de hulpbehoevenden in 
Haarlem en omgeving, maar 
het zal niet lang meer duren 
voordat ook Zandvoorters van 
deze dienst gebruik kunnen 
maken. 

Intake-gesprekken
Bij Pluspunt (locatie noord), 
Pluspunt (locatie centrum) en 

NIEUWE COLLECTIE 

RAY BAN 
ZONNEBRILLEN

Zandvoort Optiek

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

Stichting Classic Concerts 
organiseert:

Die Fledermaus van 
Johann Strauss.

Vrijdag 16 februari - Agatha Kerk
Grote Krocht. Aanvang 20.15 uur
Kaarten à € 15,00 te koop bij:

Grote Krocht-Bruna Balkenende,
Kaashuis Tromp en 

Kerkstraat-Music Store

Loket Zandvoort kunnen men-
sen terecht voor een intake-
gesprek. Behalve het intakege-
sprek wordt ook gekeken naar 
de financiële situatie. “Er moet 
wel aangetoond worden dat 
het inkomen onvoldoende is 
om van rond te komen”, aldus 
Sweerts.

Medewerking
Na de kerstpakkettenactie van 
vorig jaar viel het Sweerts op 
dat een aantal mensen het 
financieel gezien bijzonder 
moeilijk heeft. Hij informeerde 
bij de Stichting Voedselbank 
Haarlem en vroeg of het mo-
gelijk was om een verdeelpunt 
in de gemeente Zandvoort 
op te zetten. “Ik heb alle me-
dewerking gekregen van zo-
wel de voedselbank als van 
Pluspunt. Daar komt binnen 
een maand het verdeelpunt”, 
zegt Sweerts. 

Heden	&	Verleden	 P15	Omgeslagen redboot
Sport	 P21	Futsal

GRATIS*
RUIT

REPAREREN?

Zie pagina 6

Neem eens een kijkje 
op onze website

www.zandvoortsecourant.nl

Geldig t/m zondag 18 februari

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Oat Bran  € 1,50
• 4 Croissants  € 2,25
Nieuw in ons assortiment:
appel/abrikozentaartje  € 5,95
In hout gebakken en bereid met 
de allerbeste grondstoffen:
oma’s suikerbrood  € 3,95
amandel rozijnenbrood  € 4,95
vanille-kruimelcake  € 4,95
boter-caramelcake  € 4,95

Het wordt steeds gekker in 
Zandvoort. Koperdieven zijn 
weer actief in ons ‘beeldig’ 
Zandvoort. In plaats van 
koperdraad te stelen, zijn 
er nu twee bronzen beelden 
van hun sokkel afgezaagd. 
De beeldjes stonden op het 
voorplein van het scholen-
complex de Golf. 

Beeldenstorm 
anno 2007

Via de rubriek ‘Beeldig Zand-
voort’ in deze krant is al een 
aantal van de beeldhouw-
werken getoond die verspreid 
door Zandvoort te vinden 
zijn. Ook de gestolen beelden 
stonden op het schema voor 
publicatie. Helaas waren de 
dieven ons voor, onlangs zijn 
de twee beelden bruut van 
hun sokkel getrokken. 

Om enig idee te geven wat er 
verdwenen is en waarschijn-
lijk nooit meer terug zal ko-
men, worden de foto’s met de 
bijbehorende verhalen over 
de gestolen beelden op pa-
gina 11 getoond in een extra 
editie van de rubriek ‘Beeldig 
Zandvoort’.

Inzameling in de Vomar
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

… moeten we ons zorgen 
maken over het klimaat. 
Tenminste als ik alle verha-
len moet geloven die we-
tenschappers ons vertellen. 
“Want het wordt warmer op 
aarde en de mens zit daar-
achter.” Ik voel me meteen 
schuldig wanneer ik voor de 
vierde keer mijn afwasmachi-
ne vul met vuil vaatwerk. Na 
een verjaardagsfeestje is zo’n 
apparaat beslist geen overbo-
dige luxe. Ik moet er ook niet 
aan denken om alles met de 
hand te moeten afwassen. 
Maar zo zeggen de knappe 
bollen: “Toch moeten we met 
z’n allen een stap terug.” Dat 
zal echt niet meevallen.

We gaan met elkaar weer ge-
zellig de afwas doen. Iedereen 
krijgt een taak in het gezin. 
De een wast, de ander droogt 
af en de derde ruimt op. Geen 
smoesjes dat je Goede Tijden 
Slechte Tijden moet zien. 
Geen wasmachine, maar in 
een teil met een wasbord 
en een wringer je wasgoed 
doen. Ook geen koelkast 
maar een kast buiten. Een 
kruik in je bed en een kolen-
kachel. Geen computer of 
TV maar gezelschapsspellen 
op tafel. Niet meer met het 
vliegtuig naar verre oorden 
maar op de fiets naar China. 
Klimaatsverandering? Die is 
van de baan.

Een stap achteruit om moe-
der aarde te redden, zou dat 
lukken? Ja, heel even. Met z’n 
allen vijf minuten het licht uit 
en romantisch bij kaarslicht 
nadenken over de toekomst 
van je kinds kinderen. Na de 
gezamenlijke actie gaat het 
licht en de TV weer snel aan 
want we willen niets missen. 
De kinderen worden per auto 
naar school gebracht om-
dat we haast hebben. Maar 
waarom zullen wij ons best 
doen als Schiphol een extra 
Kaagbaan wil? Zogenaamd 
vanwege de toenemende 
westenwinden als gevolg 
van de klimaatsverandering! 
Zo lust ik ze ook wel. Nee, als 
we het doen dan doen we het 
met z’n allen. 

Nel Kerkman

Volgens mij…

Waterstanden

Do
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01.52
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-
-
-
-
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09.43
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00.54
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02.59
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1 5 . 3 1
04.00
04.39
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06.01
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22.29
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-
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12.29
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-
-
-

16.10
16.50
1 7. 3 3
18 .18
19.07

Februari 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

2

er allerlei activiteiten geor-
ganiseerd worden waaron-
der doe-activiteiten voor kin-
deren, toneel, muziek, kunst 
en literatuurlezingen.’ Bij 
navraag waarom Zandvoort 
niet in het rijtje staat, zegt de 
Provincie: “Het is voorgelegd 
aan Probieb en bibliotheek 
Duinrand Zandvoort heeft 
geen belangstelling.” Maar 
het bestuur van de Duinrand 
schuift de zwarte Piet naar de 
strandpachters: “zij zijn na-
melijk niet geïnteresseerd.” 

Geen interesse voor strandbieb
De Provincie Noord Holland 
vermeldt in een berichtje: 
‘Badgasten in de gemeen-
ten Bergen, Beverwijk/
Heemskerk, Castricum en 
Velsen kunnen deze zomer 
zonder pasje boeken lenen 
bij de Noordhollandse strand-
bibliotheken. Deze worden 
geplaatst op stranden waar 
het publiek van oudsher ge-
mengd van karakter is: jong 
en oud, dagjesmensen en 
lokale bevolking. Naast het 
uitlenen van boeken zullen 

M.C. Smit - Meulenberg
weduwe van J.H. Smit

* 5 november 1920        † 3 februari 2007

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
Zaterdag 3 februari 2007 

is het klokje gestopt met tikken.
Het aardse bestaan heb ik verlaten.

Ik bedank mijn lieve familie, dikke vrienden en  
alle goede kennissen, die jaren lang, door dik  
en dun, lief en leed met mij gedeeld hebben.

Treur niet om mij, maar geniet zoveel mogelijk van 
de fijne dingen die nog dagelijks plaatsvinden.

Dit is de wens van de bij jullie alom be-
kend staande ‘tante Riet’.

Tante Riet is op eigen verzoek in stilte gecremeerd.

Contactpersonen:

Wil Dubbis  Joop Meijer
de Favaugeplein 532 Thierensweg 32
2042 TS Zandvoort 1411 EX Naarden
tel. 023-5715939 tel. 035-6947129

Burgerlijke	stand
3	FEBRUARI	-	9	FEBRUARI	2007	

Geboren: 
Max Martin, zoon van: Nijman, Kasper en: Glover, 
Chloe Martina.
Mike, zoon van: Stroekman, Dennis en: Bruijnes, Ilona.

Overleden:
Smit geb. Meulenberg, Marie Cornelia, oud 86 jaar.
Vossen geb. de Schouwer, Maria Antonia, oud 66 jaar.

Restaurant Harocamo

Gevraagd: 
vriendelijk, handig

meisje voor de bediening
± 20 uur per week

Kerkstraat 14 – Zandvoort
Tel.: 023-5712102

zondag openstellen van de 
winkels. Alles gebeurt vol-
komen volgens de regels en 
komen er andere wetten, dan 
horen we dat graag. Tegen 
die tijd gaan we dan wel kij-
ken wat de gevolgen zijn voor 
het midden- en kleinbedrijf in 
Zandvoort. De winkels moeten 
maximaal kunnen profiteren 
van het toeristenbezoek. En 
winkelen, ook op zondag, dat 
hoort gewoon in een bad-
plaats als Zandvoort”, aldus 
Van Heemst.

Winkels blijven op zondag open
De Zandvoortse winkeliers hoeven zich geen zorgen te maken. 
Het voornemen van het nieuwe kabinet om het onterecht ge-
bruik van de winkeltijdenwet ter verruiming van het aantal 
koopzondagen aan te pakken, is niet voor Zandvoort van toe-
passing. 

Zandvoort maakt gebruik van 
de toeristenbepaling in de 
winkeltijdenwet. Die maakt 
het voor toeristische gemeen-
tes mogelijk om de winkels in 
het centrum het gehele jaar 
op zondag open te stellen. 

Reactie Gemeente
Woordvoerder Ton van Heemst 
meldt dat de gemeente 
Zandvoort geen problemen 
voorziet met dit nieuwe rijks-
beleid. “Zandvoort is niet il-
legaal bezig met het op elke 

vrijdag 9 maart aangekon-
digd. Op deze avond verzorgt 
traditiegetrouw in De Krocht 
Ankie Joustra een inleiding 
over ‘Strandingen aan de 
Zandvoortse kust’. Na de 
pauze zal Cor Draijer deel 6 
vertonen van Zandvoort in de 
vorige eeuw.

De Klink en de winter
Het nummer in 2007 van het kwartaalblad De Klink van het 
Genootschap ‘Oud Zandvoort’ staat in het teken van de win-
ter. Aan de hand van een aantal verhalen wordt een beeld ge-
geven hoe de winters in het verleden Zandvoort in hun greep 
hielden. 

De voorplaat verwijst naar 
de winter van 1963 toen zelfs  
het geruis van de zee niet 
meer te horen was door de 
ijsschotsen die voor de kust 
dreven. Naast de winter  
wordt onder andere ook 
aandacht besteed aan het  
schildersbedrijf  van de  
familie Van de Bos. Verder 
krijgt De Haringbuys, 
het voormalige tolhuis 
aan de Zandvoortselaan 
bij Aerdenhout, de no-
dige historische aan-
dacht. Ook wordt de 
Zandvoortse periode van 
schilder Joseph Teixeira 
de Mattos uitgebreid 
belicht.

In De Klink wordt ook 
de eerstvolgende ge-
nootschapsavond van 

woners van belang is.

Watertoren
De heer A. van Neerijnen van 
ING Vastgoed voerde het woord 
namens de eigenaren van de 
watertoren. Desgevraagd be-
aamde hij dat een goede be-
bouwing van het gebied van 
de watertoren alleen mogelijk 
is, als de toren geheel of ge-
deeltelijk wordt afgebroken. 
Overigens liet Van Neerijnen 
in het midden of de toren dan 
in dezelfde stijl opnieuw ge-
bouwd zou worden. Wel bleek 
dat niet uitgesloten moet 
worden dat de bebouwing 14 
meter hoog kan zijn.

Geen plan
Namens zichzelf als bewo-
ner, een restaurant in het 
Palacegebied en de bewo-
ners van een flat aan de Jac. 
van Heemskerckstraat, liet 
Ad Rampen weinig heel van 
de plannen. Als belangrijkste 
conclusie concludeerde hij dat 
de raad nog geen besluit heeft 
genomen dat het vaststellen 
van een bestemmingsplan mo-
gelijk maakt. Uit de reactie van 
de hoorcommissie werd overi-
gens duidelijk dat deze ziens-
wijze niet gedeeld wordt.

Veel kritiek op bestemmingsplan 
Middenboulevard  

Afgelopen dinsdag werd een hoorzitting gehouden over het toe-
komstige bestemmingsplan Middenboulevard. De bijeenkomst 
heeft duidelijk gemaakt dat het merendeel van de belangheb-
bende bewoners, eigenaren en omwonenden vele bezwaren 
hebben tegen het voorliggende plan. 

De hoorcommissie bestaat 
uit voorzitter Nico Stammis 
(PvdA), Jerry Kramer (VVD), 
Bruno Bouberg Wilson (OPZ), 
Willem Paap (SP), Cees van 
Deursen (GL), Joke Draijer 
(GBZ) en Gijs de Roode (CDA). 
Slechts een enkele keer hoorde 
de commissie een positieve be-
nadering, het merendeel had 
ernstige kritiek of prangende 
vragen.

75 procent
“De wet sluit uit om aan de 
uitwerkingsverplichting en 
de wijzigingsbevoegdheid de 
voorwaarde te verbinden dat 
daarvan slechts gebruik ge-
maakt mag worden indien een 
bepaalde meerderheid – zoals 
75% van alle eigenaren of zake-
lijk gemachtigden – daarmee 
instemmen.” Dat bracht jurist 
A.P. van Delden namens een 
aantal verenigingen van eige-
naren (totaal 200 leden) naar 
voren. Van Delden werd ruim 
een uur door de commssie ge-
hoord, waarbij vooral Bouberg 
Wilson (OPZ) een aantal indrin-
gende vragen stelde. Daarbij 
werd duidelijk dat Bouberg 
Wilson als bewoner van de 
Middenboulevard goed op de 
hoogte was van wat voor be-

Na een lang en energiek leven is toch nog  
onverwacht op 89-jarige leeftijd overleden

onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en vriendin
 

Maria C. Andersen – Weijers
weduwe van W.P.J. Andersen

Ze heeft intens genoten van het leven.

Bergen (NH) Brigitta Köster – Korstenbroek
 Paul Köster

 Pepijn en Mientje
 Jochem en Sanne

Balen (België) Paul Korstenbroek

Bloemendaal Robert Korstenbroek
 Mariska Korstenbroek – de Jonge

 Floor

De afscheidsdienst zal worden gehouden zaterdag 
17 februari om 10.45 uur in de Antonius Paulus 
Parochie, Sparrenlaan 9a, 2111 AE  Aerdenhout.
Na de dienst is er gelegenheid tot informeel con-
doleren. De crematie zal aansluitend in besloten 
kring plaatsvinden.
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Week	7	•	2007

	fe
br
ua
ri

 Evenementen Agenda

Februari

Cabaret: ‘Kun min woni an’ 
Samba Schutte, Circus Theater 
Zandvoort, aanvang 20.15 uur 

Zondagmiddagpodium: Wendy 
Mollee in Het Huis in de Duinen. 
Toegang €4,00, aanvang 14.30 uur

Fototentoonstelling 
‘Azië in Beeld’ door Tom Franswa. 
Bibliotheek Duinrand
 

Maart

Jazz in Zandvoort: Xandra Willis, 
aanvang 14.30 uur

Circuit Park Zandvoort: Final Six 
(Dutch Winter Endurance Series) 

Classic Concerts: Accordeonorkest 
Progressio o.l.v. Toos de Wit. 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur 

Cabaret: in Circus Theater Zandvoort: 
Comedy Explosion, aanvang 20.15 uur m
a
a
r
t

25

25

t/m	28

4

11

18

25

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

Met	oog	en	oorde	badplaats	door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Wakker raadslid
Belinda Göransson van de 
VVD zit niet te slapen achter 
haar computer. Op haar we-
blog staat namelijk de vol-
gende mededeling: ‘Denk je 
in een dorp te wonen en alles 
te weten dan kom je toch be-
drogen uit. De Staatscourant 
weet namelijk te vertellen 
dat Gert Toonen 
OPZ-wethouder is. 
En dat GBZ onder-
tussen drie zetels 
heeft in de raad. Tja, 
de wonderen zijn 
dus toch de wereld 
nog niet uit!’ 

Stran dbieb
Hart voor ouderen
Op de kandidatenlijst 
van de Ouderenpartij 
voor de Provinciale 
verkiezingen van 7 
maart is Zandvoort 
g o e d  ve r t e g e n -
woordigd. Van de 
22 kandidaten zijn 
er 3 die als raadslid 
in de Zandvoortse 
Gemeenteraad zit-
ten. Het zijn: op 
plaats 5, Bruno Bouberg 
Wilson. Hij heeft zijn fractie-
voorzitter Carl Simons met 
kop en schouders voorbij 
gestreefd. Simons staat op 
plaats 12 en vlak daarachter 
op nummer 13 komt Peter 
Boevé. Juist over Boevé is de 
laatste tijd veel te doen ge-
weest. Hij moet een dezer 
dagen voor de strafrechter 
verschijnen. Als ik Boevé 
was zou ik een andere plaats 
kiezen of me stilletjes laten 
wegschrappen van de lijst 
omdat nummer 13 nu een-
maal geen geluk brengt. 
Cultuurbarbaren
Het is werkelijk verschrik-
kelijk om de lege sokkels 
bij de Nicolaasschool en de 
Duinroos te zien waar voor-
heen twee mooie beeldjes 
op stonden. Alleen de voet-
jes staan er nog. Ongelofelijk 
dat zoiets kan gebeuren. 
Voor de daders is de koper-
waarde belangrijker dan de 

culturele waarde. Er is weinig 
kans dat de mooie sculpturen 
ooit nog boven water komen. 
Een goede sociale controle in 
onze badplaats is het enige 
wat de andere 24 beelden, die 
Zandvoort nog rijk is, kan red-
den van de smeltoven. 

Hondentoilet

Een bewoonster van de 
L’Amistraat is erg blij met 
het pas opgeknapte pleintje 
van de Diaconiedwarsstraat. 
“Onlangs zijn er twee nieuwe 
bankjes en een afvalbak ge-
plaatst en alles is afgezet met 
groene paaltjes. Het is een leu-
ke plek geworden zo onder de 
mooie bomen. Kennelijk vin-
den hondenbezitters dat ook. 
Het pleintje ligt bezaaid met 
hondenpoep wat natuurlijk 
niet de bedoeling is.” Daarom 
een oproep aan de hondenbe-
zitters: Gewoon even de troep 
opruimen. Het is een kleine 
moeite! 

Bingo
Op vrijdag 23 februari is de 
jaarlijkse bingo-avond in de 
Agatha kerk. De opbrengst is 
dit keer niet alleen voor stich-
ting een Hart voor Polen en 
voor Jeroen Bluijs in Oeganda, 
maar ook voor de restauratie 
van het orgel in de protes-

tantse kerk en de omvang-
rijke interieurwijziging in de 
katholieke kerk.

Fledermaus
Ook in de Agatha kerk wordt 
op komende vrijdag 16 fe-
bruari de concertuitvoering 
van ‘Die Fledermaus’ uitge-
voerd. De operettevereniging 

Odeon uit Alkmaar 
bestaat uit  40 
personen en 8 so-
listen, het orkest 
is met 30 muzi-
kanten aanwezig 
en dirigent Paul 
Waerts heeft al-
les onder controle. 
Het concert begint 
om 20.15 uur en de 
deur gaat vanaf 
19.30 uur open. 
De entreeprijs is  
€ 15,00

Kindercarnaval
In het voormalige 
kerkgebouw ‘De 
Krocht’ organise-
ren Wim Mendel 
en Theo Smit op 
18 februari het 

jaarlijkse kindercarnaval. 
De kinderen mogen zelf 
een bijdrage leveren aan 
een Play-backshow. Iedereen 
is van harte welkom en elk 
kind krijgt na afloop van het 
carnavalsfeest een cadeau-
tje. Dus trek je mooiste ver-
kleedkleren aan.

Alaaf
Seasons viert op zaterdag 17 
februari om 23.00 uur ook 
carnaval. Op deze avond is 
de dresscode: je mag ver-
kleed, wij zijn het ook! Het 
zal de uitstraling van dit car-
navalsfeest alleen maar ten 
goede komen, als iedereen 
verkleed komt. Voor degene 
die het leukste, origineelste 
of mafste verkleed is, geeft 
Seasons Zandvoort zelfs een 
weekend naar keuze weg! 
De entree is helemaal gratis 
voor iedereen vanaf 16 jaar. 
Denk alleen wel aan je legi-
timatie!
 

ZANDKORRELS Erik Weijers: 
van hulpje tot bedrijfsleider

Hij was twee toen zijn ouders naar Zandvoort verhuisden. Nu, 
vierendertig jaar later, is hij de nieuwe bedrijfsleider van Cir-
cuit Park Zandvoort en daarmee de belangrijke rechterhand 
van directeur Hans Ernst: Erik Weijers.

Zoals iedere rechtge-
aarde Zandvoortse 
jongen, was Weijers 
al op jeugdige leef-
tijd regelmatig op 
het circuit te vinden. 
Vanzelfsprekend 
betaalde hij er niet 
voor want iedereen 
wist wel een plekje 
te vinden waar hij of 
zij gratis naar binnen 
kon gaan. Weijers 
woonde vlakbij de 
Panoramabocht en 
was al snel in racen 
geïnteresseerd. Als 
jonge jongen ging 
hij hand- en span-
diensten verlenen 
aan de organisatie 
die hij daardoor beter leerde 
kennen. Nog voor de eeuwwis-
seling kreeg hij een aanstelling 
als evenementen manager. 
Die parttime functie deed hij 
na zijn studie economie aan 
de HEAO. 

Grote evenementen
Weijers heeft aan de wieg ge-
staan van grote evenementen 
die door Circuit Park Zandvoort 
zijn binnengehaald zoals de 
Marlboro Masters, de DTM en 
recentelijk de A1GP. “Hard wer-
ken en de organisaties ervan 
overtuigen dat ‘op Zandvoort’ 
goede gelegenheid is om hun 
races te houden. Toen we de 
eerste ‘Masters’ wilden orga-
niseren moesten we de teams 
bijna smeken om vooral toch 
maar te komen. Nu staan ze 
in de rij!”, zegt hij met veel 
vuur en twinkelende ogen. 
De in mei geplande race om 
het wereldkampioenschap 
toerwagens, de WTCC, is nog 
zo een spraakmakend evene-
ment dat Weijers mee heeft 
helpen opzetten. 

Geoliede organisatie
Van het een kwam het ander 
en nu is hij dan de bedrijfslei-
der van een onderneming met 
maar liefst 21 werknemers. 
“Toen ik hier kwam waren dat 
er nog een stuk of acht. Hans 
Ernst en zijn beleid hebben 

ervoor gezorgd dat we nu 
een professionele en geoliede 
organisatie zijn. Circuit Park 
Zandvoort is als een van de 
weinige permanente circuits 
in de wereld, en zeker rondom 
Nederland, dat volledig ‘self-
supporting’ is. Geen subsidie 
van welke overheid dan ook”, 
licht Weijers toe. “Wel hebben 
we zeer goede contacten met 
de gemeente Zandvoort, die 
ons onvoorwaardelijk steunt, 
en de provincie Noord Holland. 
Onlangs heeft de provincie 
ons verzoek om het aantal 
‘geluidsdagen’ uit te breiden, 
gehonoreerd. Dat besluit ligt 
nu bij de Hoge Raad omdat er 
een aantal tegenstanders zijn 
die protest hebben aangete-
kend”, geeft hij de verhoudin-
gen weer.

Toekomst
Weijers is ronduit optimistisch 
als hij naar de toekomst kijkt. 
Volgens hem kan het alleen 
maar crescendo met het cir-
cuit. Zo wie zo is er een grote 
evenementenkalender en zijn 
er met name veel presentaties 
van autofabrikanten die door 
de week hun gasten uitnodi-
gen om een aantal ronden te 
komen rijden. Alleen zou het 
in de winter nog een ietsje 
drukker kunnen zijn maar daar 
wordt onder de bezielende lei-
ding van Erik Weijers hard aan 
gewerkt.

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 informatie,
bel: 

06-42053349
. . . . . . . . . . . . . . . . .

www.kilootjeteveel.nl
In 2007 weer lijnen?

Doe het gezond, 
lekker 

 en makkelijk! 10% 
gewichtverlies is al een 

enorme  
gezondheidswinst

www.kilootjeteveel.nl
Adèle: 023-5737267

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl 

Meisje gevraagd
voor de bediening
voor de zondagen

Restaurant Harocamo
Kerkstraat 14-Zandvoort

Tel.: 023-5712102
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Let op: a.s. vr/za/zo 
12/17 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 xxxl. 
€15 p.st./3 voor €25.
Nw. Fietsen 18 versn. 
€99. Omafiets €149. 
Nw. Habana scooter 
€1499. Div. kleuren.
Iedere week koopjes 

halen. Op=weg=pech.
Duinstraat 14  

(t.o. brandweer)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gevraagd: 

jonge dames vanaf 
18 jaar voor 

ontspanningsmassage. 
Goede bijverdienste. 

Tel. 5716998
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
Miele 5-pits ‘gas-op-glas’ 

kookplaat: €75. 
Tel. 06-1214 9165

ZANDKORRELS

Laat ons uw website maken
Samen met u werken wij aan een
eigen stijl en identiteit op het web

 Kijk voor de gunstige tarieven op:

www.f-and-l-international.com
Ook voor uw logo, briefpapier, visitekaartjes,
flyers, menukaarten enz.

Ferry & Letty van den Brand 06-30057959
E-mail: info@f-and-l-international.com

Uw bedrijf op internet?

Helpt u mee 
levens redden?

In Zandvoort en Bentveld zoekt de Hartstichting 
vrijwilligers om de collecte van de in de week  
van 15 tot en met 21 april 2007 te organiseren. De 
collecte is een belangrijke inkomstenbron voor de 
Hartstichting. 

Als organisator zorgt u 
voor de bestelling van 
de collectematerialen, 
onderhoudt u contact 
met de collectanten  
en zorgt u voor de af-
dracht van de collec-
tegelden. Hierbij kunt 
u rekenen op goede 
begeleiding vanuit 
de Hartstichting. Met 
slechts 1,5 tot 2 uur van 
uw tijd, kunt u veel voor 
de Hartstichting bete-
kenen.

Wilt u de Hartstichting 
helpen organiseren of 
collecteren? Dan kunt u 
contact opnemen met 
Barbara van der Meer 
035- 5772267 of per  
e-mail b.vandermeer@
hartstichting.nl

Heb jij een vraag, 
dilemma 

of een 
probleem? 

Voor inzicht of 
een antwoord: 

workshop 
familie-opstelling 

bij Heibel & Hommeles. 
Tel. 5718442

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en uitste-

kende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
06-2747 2920.
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Vanaf donderdag 
wat beter weer

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 11 11-12 10 9

Min 5 6 5 4

Neerslag 25% 30% 40% 40%

Wind zzw. 4   zuid 4   zw. 4  west 4 

Na de wat winterse perike-
len van de afgelopen tijd is 
het aloude en vertrouwde 
Hollandse antiwinterweer 
helemaal terug. Met veel 
moeite overigens werd 
het restant koude lucht 
opgeruimd uit  Noord-
Nederland, afgelopen za-
terdagavond. Dit ging met 
name in Groningen enige 
tijd gepaard met een ware 
sneeuwjacht en ruim an-
derhalve graad in de min. In 
Zeeuws-Vlaanderen daar-
entegen werd tegelijkertijd 
plus 10 graden gemeten.
Zandvoort en omgeving zat 
toen ook al lang en breed in 
de milde zuidelijke lucht.

Deze woensdag dropen de 
Zandvoortse en Bentveldse 
bomen weer enige tijd bij 
een stevige zuidoostelijke 
wind en met 9 graden was 
het een graad of vijf boven 
de norm voor half februari. 
Een tamelijk actieve depres-
sie kwam langszij en bracht 
een flinke plas water, want 
er viel wel meer dan tien li-
ter per vierkante meter. 

Donderdag en vrijdag komt 

een zwakke hogedrukuitlo-
per bij ons buurten en on-
derdrukt de buiigheid enige 
tijd. Dat zal ook de dagen 
daarna nog wel het geval 
zijn, zonder dat het dan 
steeds volledig droog blijft. 
Zwakke fronten kunnen 
onze landsgrenzen blijven 
schampen namelijk, dus met 
de hoeveelheden regen valt 
het waarschijnlijk behoor-
lijk mee. Het aanstaande 
weekeinde zal dan ook niet 
verregenen, zoals het er nu 
naar uitziet.

De nachten worden wel wat 
‘kouder’, terwijl het over-
dag nog iets zachter wordt 
en 12 graden zou zo maar 
kunnen eind van de week. 
Hogedrukoprispingen boven 
Noordoost-Europa moeten 
we in de gaten blijven hou-
den, maar die hogedruk ligt 
de eerstkomende tijd nog te 
ver weg om ons een meer 
oostelijke stroming te geven 
met wat koudere aanvoer. 
Volgende week meer dui-
delijkheid hierover! 

Weerman Marc Putto

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

De nog altijd zachtste winter uit de weerhistorie die we 
momenteel beleven, kan er nog een behoorlijk aantal 
warmtepunten bij sprokkelen in het resterende deel van 
deze sprokkelmaand. Over ruim twee weken weten we of 
dit winterseizoen het oude record met enkele tienden van 
graden, of zelfs een volle halve graad, heeft overschreden.

Kinderfeestje 
organiseren?

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijdag in Zandvoort:

GRATIS* 
RUIT REPAREREN

Vrijdag 16 februari kunt u terecht op de parkeerplaats 
aan de Prinsesseweg (Marktterrein) 

in Zandvoort en wel van 09.00 tot 17.30 uur
Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken Graveren kost € 15,- per auto. 
Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor 
de gravures ‘s avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen 
diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle gegraveerde ruiten vervangen! Let op de gele tent van Automark

STER IN VOORRUIT: BIJ VORST MEER 
DAN 50% DOORSCHEURKANS!
Vrieskou zorgt voor grote spanningen in voorruiten: ijs- en zoutkristallen (pekel!) zetten uit en doen kleine barstjes / sterretjes doorscheuren tot een grote barst.  
Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben.  
U kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico meestal € 136,-!) en  
tijdrovende vervanging van uw voorruit. Laat uw ruit niet barsten! Op alle reparaties: Levenslange Garantie!
*Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is voor bijna alle WA-Plus, WA-Extra, Casco en All-Risk verzekerden zonder  
kosten. Reparatie is namelijk veel goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen  
no-claim verlies (bij Centraal Beheer particulier geldt een afwijkende regeling). U bent welkom bij de Mobiele Service van Automark, uw specialist in hars reparaties. 
U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel uw laatste groene kaart meene¬men. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: 
u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskundig advies. 

*”Reflectielaag”, “Automark”, het “STOP”logo, de kleur “geel”, de “vorm tent” en “Safe Sight” zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst

Carnaval: ‘Mien waar is mijn feestneus’
Tot voor kort was carnaval boven de rivieren voor de volwas-
senen voorgoed verleden tijd geworden. Het zingen van de 
carnavalskrakers laten de oudjes over aan de Zandvoortse kin-
deren die komende zondag weer genieten van het carnaval in 
gebouw De Krocht. Hoewel? Een goed bericht voor alle grijze 
en niet grijze Scharrekoppen. Haal je boerenkiel uit de mot-
tenballen want op zaterdag 17 februari barst in Seasons het 
carnaval los.

door Nel Kerkman

Nu het carnaval in Zandvoort 
weer voorzichtig nieuw leven 
wordt ingeblazen, is het leuk 
om eens te kijken hoe het er 
vroeger aan toe ging. Oftewel:
de Zandvoortse carnavalsge-
schiedenis in een notendop…

Primeur
D e  p r i m e u r  va n  h e t 
Zandvoortse carnaval is toe te 
schrijven aan de heer J.J. Pas, 
directeur van Badhotel (gele-
gen naast het huidige Casino). 
Samen met een carnavalsver-
eniging uit Eindhoven werd 

het eerste carnaval in 1964 een 
wederkerend evenement. 

Boven de rivieren
De optochten werden, net 
zoals de animo vanuit de 
Zandvoortse bevolking, groots 
gevierd. Tot aan 1966 was Pas 
de animator van het carnaval, 
in 1967 kwam de klad erin. De 
nieuwe burgemeester Nawijn 
begroette Prins Carnaval niet. 
De reden van zijn weigering 
was “het in strijd te vinden, 
met de waardigheid van de 
ambtsketen, om als burge-
meester medewerking aan 
dit evenement te verlenen.” 
De ‘Scharrekoppen’ zoals de 
Zandvoorters tijdens het car-
naval werden genoemd, lieten 
het er niet bij zitten. 

Sociëteit Duysterghast
Het bestuur van sociëteit 

Duysterghast pakte de neerge-
legde taak van Pas in 1968 op. 
Het carnaval werd weer een 
geweldige happening. Ieder 
jaar kwam Prins Carnaval, sa-
men met zijn Raad van Elf, op 
zeer ludieke wijze ergens in 
‘het Scharregat’ te voorschijn. 
Vanuit zee zoals Sinterklaas, of 
via de lucht per helikopter, of 
in raceauto’s.
Een keer zelfs werd Prins 
Carnaval op het Raadhuisplein 
door een shovel uit een gat 
van het plantsoen gespit! De 
carnavalsoptochten waren zo 
lang dat de kop van de stoet 
in de Oranjestraat de staart 

t e g e n k w a m 
die nog in de 
Haltestraat liep. 
Ook de onderne-
mers en horeca 
deden mee met 
p r a a l w a g e n s 
en carnavals-
etalages. In alle 
straten hing 
de  dr iek leur 
te wapperen. 
Zandvoort stond 
te schudden op 
zijn grondvesten, van heinde 
en ver kwamen de mensen om 
dit feest van leut en jolijt mee 
te vieren. 

Drie Prinsen
In 1971 richtten Zandvoortse 
jongeren tussen de 20 en 30 
jaar en al degenen die daartoe 
gerekend wilden worden, een 
eigen carnavalsvereniging ‘De 

Bierbengels’ op. Hun residentie 
was Rinkel-Bierwinckel. Er was 
een huisorkest en een speci-
aal carnavalslied gecompo-
neerd door Lennaert Nijgh. De 
grondlegger van het carnaval 
‘Duysterghast’ had hier geen 
moeite mee want het feest 
was immers voor de gehele 
bevolking. Het jaarlijkse car-
naval werd met twee Prinsen 
plus gevolg voortgezet. 
In 1974 verscheen opeens een 
derde Prins. Initiatiefnemer 
was Fred van Rhee, eigenaar 
van bar Bodega Nieuw Noord. 
Hij vond “dat in een doodse 
wijk als Zandvoort Nieuw 
Noord, carnavalsleven in ge-
blazen moest worden.” Zo 
organiseerde hij voor de kin-
deren van het ‘Noorden’ een 
carnavalsfeest compleet met 
een carnavalsprins en optocht, 
die wel boven ‘de spoorlijn’ 
bleef. 

Zotter dan zot
De carnavalsvereniging de 
Schuimkoppen werd in 1979 
opgericht en het carnaval in  
sociëteit Duysterghast kreeg 
meer een besloten karakter. De 
Prinsen werden vergezeld door 
Prinsessen en op de Brinck van 
Nieuw Unicum hoste men sa-

men met de rolstoelers gezel-
lig de polonaise. Er werd geen 
één maar wel vier dagen lang, 
het feest der zotten gevierd. 
Na 1986 werden er tijdens de 
kroegentochten vernielingen 
aangericht en de agressivi-
teit nam hand over hand toe. 
Mede daardoor is het licht van 
het zottenfeest na 2000 lang-
zaam uitgegaan. 

Ontvangst op het raadhuis van Prins Willem met zijn gevolg

Grootvorst Wim Kok sr. intocht 1971 

maak nu kennis met 

de reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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
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Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Zilveren jubileum voor Kaashuis Tromp
Kaashuis Tromp heeft het 25-jarig bestaan gevierd met een 
kaas- en wijnproeverij in restaurant Riche. De meest lekkere 
kazen en wijnen die het huis brengt, werden door ca. 200 
aanwezigen geproefd en van commentaar voorzien. De kaart-
verkoop is bestemd voor de stichting Vrienden van Nieuw 
Unicum, die de nieuwe bewoners van de nieuwbouw in Zand-
voort Noord zal begeleiden.

door Joop van Nes jr.

Niet alleen de kaartverkoop, 
maar ook een deel van de op-
brengst van de op deze avond 
verkochte wijnen en kazen 
wordt aan Nieuw Unicum 
geschonken. Het eindbedrag 
wordt in maart bekend ge-
maakt. Het bedrag wordt na-

melijk verhoogd met € 0,50 
per verkochte fles wijn in de 
hele maand februari. 

Tromp vierde het feit dat 25 
jaar geleden vader Tromp op 
de markt begon met een kaas-
kraam. Later, via de ambulante 
handel in Noord Holland, werd 
deze uitgebreid tot een firma 

met inmiddels maar liefst 
twaalf franchisenemers. Allen 
waren vertegenwoordigd en 
maakten er een schitterend 
feest van. 

Kwaliteit staat voorop bij 
Tromp, dat is algemeen bekend. 
Het kaashuis pakte donderdag 
dan ook vol uit in Riche. Kazen 
en wijnen uit allerlei landen 
werden gecombineerd. Uw 
verslagever was zeer verrast 
door met name een combina-
tie van Bontaleggio di Grotta, 
een Italiaanse kaas van het 
wereldberoemde zuivelbe-
drijf Mauri uit het Lombardijse 
Pasturo (dat de herkomst van 
de melk overigens geheim 
houdt), gewikkeld in plakjes 
gegrilde reuze champignon 
en geserveerd met een schit-
terende, koude dessertwijn: 
Moscato d’Asti. Een super 
combinatie!

Niet alleen combinaties met 
hartig werden geproefd. Kaas 
met zoetwaren, bijvoorbeeld 
met een uitmuntende vijgen-
compote of doordrenkt door 
port, kunnen schitterende en 
verrassende smaakbommetjes 
opleveren. Ook Parmezaanse 
kaas gemarineerd in mooie 
balsamicoazijn is een klassie-
ker die menigeen bekoorde.

Jarig Wim Gertenbach College vermaakt zich in 
     Winterberg
Ter gelegenheid van het 50-
jarig jubileum, zijn alle leerlin-
gen van het Wim Gertenbach 
College een dag wezen skiën 
in Winterberg. Samen met 
een aantal docenten vertrok-
ken de 160 leerlingen’s och-
tends om 05.45 uur met drie 
bussen richting Duitsland. 
De skitrip naar het skioord in 
Sauerland was door sponso-
ren mogelijk gemaakt.

Een dag nadat Zandvoort vol-
op in de sneeuw zat, was er op 
de weg in Nederland gelukkig 
geen vlokje meer te vinden. 
Des te meer in Winterberg. 
Na een reis van 5 uur konden 
de leerlingen dan eindelijk de 
berg op om er even later weer 
suizend vanaf te komen. Een 
aantal had nog nooit op de 
lange latten gestaan maar 

die werden door welwillende 
medeleerlingen of docenten 
op weg geholpen. Toch wa-
ren er een paar die skiën niet 
zagen zitten. Zij hebben zich 
vermaakt met het ‘uitlachen’ 
van vallende medeleerlingen 
en het genieten van de won-
derschone natuur. Na 4 uur 
skiën en een dinertje werd de 

terugreis aanvaard.

Er staan in de komende maan-
den nog veel evenementen 
op de agenda die met het ju-
bileum te maken hebben. Zo 
zal er een grote reünie komen 
en wordt er gewerkt aan een 
boek met veel foto’s uit de af-
gelopen vijftig jaar. 

Politiekorps Kennemerland 
haalt goede cijfers

De politie Kennemerland heeft onlangs de jaarcijfers over 
2006 bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de tevredenheid van 
de burgers over de dienstverlening van de politie is gestegen. 
Tevens blijkt dat de criminaliteit in onze regio is afgenomen.

Enkele opvallende cijfers uit 
het politierapport hebben wij 
voor u op een rijtje gezet.

Overvallen
Het aantal overvallen in de 
regio is zeer fors gedaald, 
met maar liefst 44% (54 
overvallen in 2006 tegen-
over 96 in 2005). Dat heeft 
onder andere te maken met 
de gerichte aanpak van deze 
overvallen, waardoor het vei-
ligheidsgevoel van de burgers 
wordt versterkt. Het aantal 
aangiften was gedaald naar 
29.187, tegen 29.547 in 2005. 
Deze daling is al sinds 2001 
zichtbaar en zet ook in 2006 
door.

Aangiften
Het aantal aangiften van 
vernielingen is daarentegen 
gestegen naar 6283 in 2006 
(6164 in 2005). Dit is voor een 
groot deel te wijten aan het 
gestegen aantal aangiften van 
vernieling van auto’s (bijna de 
helft van alle aangiften).Het 
aantal aangiften van mishan-
deling is ook gestegen, naar 
1708 ten opzichte van 1625 het 
jaar ervoor.

Hennep
Vorig jaar werden 150 hen-
nepkwekerijen opgerold (118 in 
2005), waarbij 113.350 planten 
in beslag genomen werden 
(70.000 in 2005).

Verkeer
Ook in het verkeer was het een 
stuk veiliger gezien het aantal 
verkeersdoden dat in 2006 is 
gedaald naar 16 (23 in 2005). 
Ongelukken in 2006 zorgden 
ervoor dat 290 gewonden naar 
een ziekenhuis moesten wor-
den vervoerd (336 in 2005).

Tevreden
In 2006 is onder burgers on-
derzocht hoe tevreden de in-
woners van de regio zijn over 
de kwaliteit van de dienstver-
lening bij het doen van aan-
gifte. Het korps scoort een 7,5 
en haalt daarmee het vooraf 
gestelde doel. Het gaat hier 
onder andere om hoe aange-
vers bejegend worden en hoe 
met de verwachtingen van de 
aangever wordt omgegaan. 
Het korps is tevreden met de 
resultaten maar heeft de am-
bitie om de score de komende 
jaren verder te verbeteren.

 Zandvoortse betrokkenheid 
‘Steun vrouwen die noodgedwongen op straat leven door kle-
ding in te zamelen’. Deze zandkorrel (mini-advertentie) stond 
afgelopen week in de Zandvoortse Courant. Jopie Waterdrin-
ker voelde zich aangesproken en heeft besloten om hier iets 
mee te doen. 

“Vreselijk dat zoiets in 
Nederland bestaat! Ik wil nu 
niet alleen maar denken: wat 
erg, maar ook iets doen!”, 
zegt Waterdrinker tegen de 
Zandvoortse Courant. 

De hele maand februari 
zamelt zij kleding in voor 
vrouwen die noodgedwon-
gen op straat leven. “Ik heb 
geïnformeerd en het komt 
beslist bij de juiste men-
sen terecht, dat garandeer 
ik u. Voor deze vrouwen (de 
meesten hebben een zwaar 
en moeilijk leven), is het ook 
fijn om te weten dat ze niet 

vergeten worden en dat 
er met hen wordt meege-
leefd”, aldus een betrokken 
Waterdrinker. 
 

Jassen, broeken, truien, schoe-
nen, alles wat u kunt missen is 
welkom. Waterdrinker hoopt 
een groot pakket kleding bij 
elkaar te krijgen om deze 
te verzenden.  U kunt tot 1 
maart aanstaande de kleding 
bij Waterdrinker inleveren. 
“Lukt dat niet dan wordt het 
eventueel opgehaald” meldt 
Waterdrinker. 
Graag wel even bellen voor 
een afspraak, tel. 571 6658

Gat!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

   27 te Zandvoort

Vraagprijs: € 217.500 k.k.

Zaterdag a.s. OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur!

Direct aan de boulevard gelegen met waanzin-
nig zeezicht dit appartement mét royaal terras 
gelegen aan de wandel boulevard én een zéér 
ruim souterrain! De vloer is in travertin uitge-
voerd. Het verkeerd in een goed staan en kan 
zo betrokken worden. 

• Unieke locatie, fantastisch terras, volop 
genieten;

• Servicekosten € 250,= incl. voorschot stoken 
en water;

• Woonoppervlak app. ca. 75 m2, oppervlak 
souterrain ca. 40 m2.

35 te Zandvoort

Vraagprijs:  € 259.000 k.k.

31 te Zandvoort

Vraagprijs: € 289.000 k.k. 

Open 
Huis

Tip!

Deze eengezinswoning is gelegen in een  
kindvriendelijke buurt en heeft de beschikking 
over drie slaapkamers én een ruime zolder  
v.v. dakkapel. De zolderruimte dient nog 
afgetimmerd te worden. Fraaie keuken (Keller) 
v.v. inbouwapparatuur en een achtertuin met 
achterom.

• CV ketel van 2003 en elektra is vernieuwd;
• Voorgevel gereinigd en opnieuw gevoegd;
• Perceel opp. 90 m2, woonopp. ca. 115 m2.

 Kromboomsveld 

Helmerstraat 

De Favaugeplein 

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur!

In uitstekende staat van onderhoud verke-
rende 3-kamer appartement op de 3e etage 
gelegen. Tevens heeft het de beschikking over 
een balkon op het zuiden en een berging in de 
onderbouw. Kom vrijblijvend langs tijdens het 
open huis! 

• Bouwjaar 2000;
• Servicekosten € 121,= per maand; 
• Woonoppervlak ca. 80 m2.

Tip!

ZandvoortPas: ook voor ondernemers 
alleen maar voordelen! 
Bel Letty van den Brand 
en vraag naar de 
mogelijkheden
(06 - 42 43 97 83)

DE HEEREN VAN ZANDVOORT

ZEESTRAAT 36 TEL. 023-5734001VAN ZANDVOORT VAN ZANDVOORT

Een drukke proeverij in restaurant Riche
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door Nel Kerkman

Vrouwtje wande-
lend in de wind
D e ze  t i t e l  k re e g 
het sierlijke beeldje 
van de maakster en 
Zandvoortse kunstena-
res Nel Klaassen. Buiten 
de twee andere beelden, 
Zeemeermin met kind 
en Touwtje springende 
meisje, was dit derde 
beeldje niet zo bekend. 
De gemeente kocht het 
beeldhouwwerk in 1975 
aan voor de in aanbouw 
zijnde nieuwe scholen-
gemeenschap in Noord. 
Het beeldje werd in de patio 
gezet van het schoolgebouw 
aan de Flemingsstraat en 
verhuisde later mee naar het 
scholencomplex ‘de Golf’. Na 
een grondige schoonmaak-
beurt kreeg de sculptuur een 
mooie plaats op het voorplein. 
Het beeldje is, na schenking 
van de gemeente, eigendom 
van de openbare basisschool 
de Duinroos. 

van Kees Verkade mee ver-
huisde naar het nieuwe ge-
bouw. Echter het beeld was 
eigendom van de gemeente 
en het werd verplaatst naar 
de rotonde Nieuw Noord. 
Een onbekende Afrikaanse 
kunstenaar heeft het beeld 
‘Kind met Vlieger’ gemaakt. 
Het beeldhouwwerk straalt 
blijheid en vrijheid van het 
kind uit en werd tevens het 
logo van de school.  

C U L T U U R

Kind met Vlieger
Ook hier de trieste aan-
blik van een afgezaagd 
beeldje. Het beeldje 
stond er vanaf 2003 
toen de Nicolaasschool 
van de Lorenzstraat 
verhuisde naar de Jac. 
P. Thijseweg. In eer-
ste instantie had het 
schoolbestuur gehoopt 
dat het beeld ’Skippybal’ 

Patricia Ramaer exposeert in 
Zuiderhout Haarlem

Zelf noemt ze zich ‘multimedia artiest’. In al haar kunstuitin-
gen laat de Zandvoortse kunstenares Patricia Ramaer zich 
inspireren door het leven van alledag. Zij beziet het aardse 
bestaan dan ook als één groots kunstwerk. In al haar kunst-
uitingen schuwt de kunstenares het experiment niet, zoals op 
haar nieuwste expositie te zien is.

door Ton Timmermans

De passie voor kunstvormen 
loopt, samen met die voor spi-
ritualiteit, als een rode draad 
door haar leven. De liefde voor 
de beeldende Kunst barst pas 
echt los tijdens haar kunstop-
leiding. Ramaer studeert aan 
de kunstacademie in haar 
geboorteland Canada. Met 
de diploma’s op zak voor gra-
fisch ontwerpen plus die voor 
fotografie begint ze haar car-
rière als freelancer.

“Maar ja, de beeldende kunst 
bleef me trekken”, zegt ze. Als 
een onweerstaanbare mag-
neet blijft vooral de fotogra-
fie haar warme belangstelling 
houden. “Speels en eigenzin-
nig; echte ‘Patriciaatjes’ ont-
staan”, glundert de kunste-
nares. Inmiddels woont en 
werkt ze in Zandvoort. Het 
fotograferen ziet ze als ‘een 
noodzakelijke uiting’, zeker 

met de ruimte van de zee voor 
de deur. Uiteindelijk zet haar 
opleiding in de spirituele we-
tenschap haar op de weg naar 
het schilderen. De kunstenares 
vindt zichzelf echter niet goed 
genoeg, dus gaat ze schilder-
lessen volgen. Door de lessen 
van de Haarlemse schilderes 
Marjan Jaspers gaat Ramaer 
een nieuwe fase van ontwik-
keling in. “Marjan heeft me 
geleerd te durven experimen-
teren met het penseel”, zegt 
ze, “de magie van de lijn, die is 
pas werkelijk van belang.” De 
tentoonstelling is samenge-
steld door Marjan Jaspers, ook 
beeldend kunstenaar. Zij heeft 
gezocht naar een samenhang 
tussen de individuele werken 
van de exposanten. 

Patricia Ramaer exposeert 
tot 30 april aanstaande haar 
werken, samen met nog elf 
‘Zuiderhoutexposanten’ aan 
de Beelslaan 9 in Haarlem. 

Wederom een stralend kleinood van klassieke toonkunst. In de 
reeks Kerkplein Concerten werd afgelopen zondagmiddag een 
grandioos pianoconcert uitgevoerd. De toehoorders in de Zand-
voortse Protestantse Kerk hebben genoten van de virtuoze pia-
nist José Núñez Ares(1978).

op van zwierige japonnen 
en overdadig glanzende, ba-
rokke spiegelzalen. Na de kof-
fiepauze wordt het concert 
voortgezet met een toccata 
(‘aanraken’) van Bach. Een vir-
tuoze, fantasieachtige compo-
sitie met plezierig klinkende, 
bijna tokkelende akkoorden. 
Oorspronkelijk een werk voor 
orgel maar nu uitgevoerd 

in een pianotranscriptie. De 
muziekstukken Goyesca en 
de Spaanse dans voert José 
Núñez Ares uit als tempera-
mentvolle klankschilderijen. 
De componist had dan ook 
een schilderij van de Spaanse 
schilder Goya voor ogen. De 
Hongaarse Rapsodie doet 
denken aan galopperende 
paarden op de poesta. Een 
spectaculair werk waarvoor 
een pianist niet alleen veel in 
zijn mars maar ook veel in zijn 
armen en vingers dient te heb-
ben. De hele kerk is muisstil en 
geniet. Een ovationeel applaus 
van het publiek is dan ook vol-
ledig terecht.

Het eerstvolgende concert 
is een extra concert van de 
stichting Classic Concerts, ‘Die 
Fledermaus’, op 16 februari in 
de Agatha  kerk. 

door Ton Timmermans

Een fractie van een seconde 
blijft iedere noot in de kerk-
ruimte ‘hangen’ waardoor de 
pianostukken een dimensie 
extra krijgen. De vingers van 
de jonge pianist flitsen soe-
pel en trefzeker over het kla-
vier. Soms met krachtige, felle 
toetsaanslagen, dan weer sub-
tiel strelend zacht.

Na de wat zware compositie 
van Bach komt Schubert extra 
lichtvoetig en speels over. De 
walsen van de Oostenrijkse 
componist roepen beelden 

Kerkplein Concert weer van subliem gehalte

Patricia Ramaer 

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Zaterdag 
17 februari

aangekleed 
borreluur!

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)

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 

Vrijdag 
16 februari 2007

21.00 uur
VanKessel
DRINK, EAT, and
FEEL the BEAT

Elke dag vers gebak van 

Tummers v.a. € 1,65

Gratis bezorgd door Zandvoort

Op bestelling:

Kindertaarten met div. 

afbeeldingen en/of foto, 

div. soorten bruidstaarten

In de diepvries:

taarten, cake, pudding en 

borrelhapjes

‘Beeldenstorm 
2007’

Beeldig Zandvoort

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

Vanaf donderdag 15 februari
weer geopend

Maandag en dinsdag gesloten.

Kerkstraat 14 – Zandvoort
Tel.: 023-57 121 02

presents 
RED MONDAY

maandag 26 februari 2007

RICKY RIVARO
MATT STYLES
MC JESSIE K
ACE ON SAX 

22.00 - 05.00 uur 
sponsored by Red Bull



Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Zoekt u een cadeau
bij ons vindt u het zo!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op de nieuwe
collectie klein meubelen

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Echte oude Goudse kaas
heerlijk pikant - goed snijdbaar
van € 10,90 voor € 6,98

In	de	maand	februari:
Malse	runder	
rib/braadlappen	
heel	kilo	€	7,95

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

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

     Laatste kans!
Alle laarzen en schoenen
        halve prijs!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

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

Op vertoon van zandvoortpas
Goedkoper huren

Betaal 20.00 en u mag 
voor 40.00 huren.

Voor de hele maand februari 2007
Eenmalig per Zandvoortpas

Niet in combinatie met andere acties

Voor de ZandvoortPashouders
Koffie of thee

met appelgebak € 4,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.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 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.

Houders van de Zand-
voortPas krijgen bij Joe-
goslavisch grillrestau-
rant Dubrovnik na hun 
diner een gratis kopje 
koffie of thee geser-
veerd. Die aanbieding 
is het hele jaar geldig 
en uiteraard alleen als 
u uw pas kunt tonen.

verschillende etnische groepen uit 
het Balkanland wordt geïnspireerd 
en wordt gezien als zeer smaakvol 
en uitgebreid.
Dubrovnik wil zich niet toespit-
sen op één van de etnische groe-
pen. Tegenwoordig, na de opsplit-
sing van Joegoslavië, schieten de 
Bosnische, Kroatische of wat voor 
naam men ook kan verzinnen, res-
taurants als paddenstoelen uit de 

U kunt er door de 
week genieten van 
e e n  o nve r va l s t e 
Joegoslavische maal-
tijd als u het week-
menu besteld. Het 
is een drie gangen 
menu voor een 
zeer speciale prijs. Dat menu 
wordt alleen geserveerd van 
woensdag tot en met vrijdag, 
maandag en dinsdag is het 
restaurant gesloten. 

Uiteraard heeft Dubrovnik 
een uitgebreide kaart met 
zowel vlees- als visgerechten, 
van de grill, uit de zeer geva-
rieerde Joegoslavische keu-
ken. Een keuken die door de 

grond. Dubrovnik houdt het 
echter op de Joegoslavische 
keuken, zoals het al vele ja-
ren was en nog vele jaren 
zal blijven. 

Restaurant Dubrovnik, 
Zeestraat 41, is geopend van 
woensdag tot en met zon-
dag en wel van 17.00 uur tot 
22.00 uur. Tel: 5715110.

ALUMINIUM OF GRENEN 
HOUTEN MARKIEZEN
NIEUW DOEK OVERTREK 
OP UW BESTAANDE 
MARKIEZEN

COMFORT ZONWERING ZANDVOORT
ZEESTRAAT 34 TEL: 023 5746390

OPENINGSTIJDEN T/M 1 MAART 2007
WOENSDAG EN ZATERDAG 11.00 UUR TOT 17.30 UUR

NA 1 MAART: DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
11.00 UUR TOT 17.30 UUR

OVERIGE INFO COMFORT ZONWERING HAARLEM
RIJKSSTRAATWEG 88-90 TEL: 023 5380989

WWW.COMFORTZONWERING.NL

ZEKERHEID VOOR ALLES                   
ROLLUIKEN
BESCHERMING TEGEN:
Ongewenst bezoek, 
warmte,Koude, en lawaai.

PROFITEER NU NOG VAN ONZE
WINTERKORTING: 20%

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

ZandvoortPas:
Kopje koffie of thee bij Dubrovnik
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Sinds 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!
In 2007 maakt de ZandvoortPas het u nóg voordeliger 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: 
Heeft u nog een (blauwe) ZandvoortPas 2006?
Tegen inlevering van uw oude Pas bestelt u nieuwe 
ZandvoortPas 2007 en betaal u geen €7,50 maar 
slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen 
ZandvoortPas voor slechts €7,50, 
en profiteer een jaar lang van vele voordelen!

Toen & nu 
Aan de hand van oude foto’s 
gemaakt ergens in Zandvoort, 
maakt onze fotograaf een foto 
van de huidige situatie van de-
zelfde lokatie. Vandaar dus de 
naam: Toen en Nu.

Zandvoort heeft een rijke historie die 
ruim 700 jaar teruggaat. In die peri-
ode 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. 

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 scan-
nen. Wij zullen dan zorgen dat de foto 
van ‘Nu’ ernaast geplaatst wordt.

De Krocht nu 
Tegenwoordig staat dit gebouw  
bekend als ‘Gebouw de Krocht’

& Heden
Verleden

Deze week is het precies zeventig jaar geleden dat de  
plaatselijke reddingboot getroffen werd door een ramp, 
waarbij twee bemanningsleden het leven lieten. Schip-
per Jan Molenaar en roeier Engel Schuiten kwamen onder  
de boot terecht en verdronken in de Noordzee. Een  
ongeluk dat het hele dorp dagen lang in diepe rouw  
dompelde. Hieronder een beschrijving van de gebeurtenis-
sen in die dagen. 

Het was woensdag 10 fe-
bruari 1937. Ondanks het 
slechte weer besloot de 
Noord- en Zuid-Hollandsche 
Redding Maatschappij (nu 
KNRM, red.) de driemaan-
delijkse oefentocht van de 
reddingboot toch door te 
laten gaan. De bemanning 
onder leiding van Schipper 
Jan Molenaar (Jan van Huig) 
koos zee. Bij de tweede bank 
kwam er plotseling een hoge 
golf die de boot terug sloeg, 
waardoor de boot kapseisde 
en de hele bemanning in 
het kolkende water terecht 
kwam. Toeschouwers die 

maar al snel was duidelijk dat 
Molenaar dood was. Bij het 
constateren van dit droevige 
feit namen de drie doctoren 
even hun hoed af.
Engel Schuiten werd op de 

wagen van de inmiddels ook 
verschenen Zandvoortse 
Reddings Brigade (ZRB) overge-
bracht naar Badhuis Zeeduin, 
waar hij echter in de loop van 
de avond overleed.

Geluk bij ongeluk
Ook redders L. en E. Koper kre-
gen water binnen maar kwa-
men er heelhuids af. “Dat de 
bemanning er zo vanaf geko-
men is, dankt ze voornamelijk 
aan een golf die de boot voor 
het omslaan zeker 
twintig meter terug-
gooide. Had de boot 
eerder omgeslagen, 
dan had de dappere 
reddingspoging van 
het publiek weinig uit-
gericht”, concludeerde 
de verslaggever van De 
Zandvoorter.

Vragen
Uiteraard leverde het 
gebeurde wel een aantal 
vragen op. De heer H. Th. 
de Booy, secretaris van de 

landelijke organisatie, maakte 
de tocht mee: “Men mag niet 
zeggen dat een oefentocht 
bij een onstuimige zee zoals 
woensdag niet verantwoord 
zou zijn. De schipper vond het 
juist bij uitstek een geschikte 
zee om te oefenen.” 

Samenwerking ZRB
Een ander discussiepunt 
vormde, aldus de versalgge-
ver, de samenwerking tussen 
reddingboot en reddingsbri-
gade (ZRB): “Bij het uitvaren 
van de reddingboot hoort de 
materiaalwagen van de ZRB 
aanwezig te zijn. De ZRB zou 
naar onze informatie niets 
liever willen. Laten we hopen 
dat de ZRB bij de plaatselijke 
commissie weer de herken-het ongeluk zagen gebeuren 

vormden een menselijke ke-
ten om de bemanning uit het 
water te halen. Het merendeel 
van de bemanning werd op 
deze wijze gered.

Tevergeefs
De bemanningsleden wer-
den op het strand opgevan-
gen door de plaatselijke art-
sen Gerke, Tichelaar en Van 
Fraassen. Zij moeten weinig 
hoop gehad hebben toen ze 
met kunstmatige ademha-
ling begonnen bij Molenaar 
en Schuiten. Alleen Schuiten 
gaf enige tekenen van leven, 

Toeschouwers die het ongeluk 

zagen gebeuren, vormden direct een 

‘levende ketting’ om de drenkelingen 

van de omgeslagen redboot te redden.

Bronvermelding: Foto uit het boekwerk 

‘Kent u ze nog… de Zandvoorters’ door P. Brune

(Bron: De Zandvoorter van zaterdag 13 februari 1937)

Zeventig jaar geleden sloeg de reddingboot om

De Agatha kerk aan de Grote Krocht. Het gebouw is  
ontworpen door de waterstaatsarchitect H.H. Dansdorp,  
in 1854. In 1906 werd de kerk door aannemer Slegers  
uitgebouwd, met wat al gauw de puist / de bult werd  
genoemd (nu ingang gebouw de Krocht).

Pas later is de huidige Agatha kerk ernaast gebouwd. Wij 
denken in ca. 1933 maar zijn daar niet helemaal zeker van.

De Krocht toen 

Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

Op een unieke locatie, midden in het 
centrum van Zandvoort maar toch rustig 
gelegen, wordt appartementencomplex 
‘Oranjehof’ gesitueerd.

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 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.

NOG 2 BESCHIKBAAR
BOUW GESTART !

OPLEVERING 
CA. SEPTEMBER 2007 !

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

ning vindt die zij verdient.”

Ontvangst
Donderdagmorgen 11 febru-
ari 1937 zijn tien opvarenden 
van de reddingboot door 
burgemeester Van Alphen 
op het raadhuis ontvangen. 
De burgemeester richtte 
woorden van opbeuring tot 
de manschappen en troost 
tot de getroffen families.
Schipper Jan Molenaar werd 
zaterdag 13 februari 1937 om 
13.00 uur begraven. Een uur 
later werd Engel Schuiten 
onder grote belangstelling 
naar zijn laatste rustplaats 
gebracht. Het omslaan van 
de reddingboot is nog al-
tijd een bekend feit in de 
Zandvoortse historie.
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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

Ernst en Bobbie 
genieten van een 
welverdiende va-
kantie als ze erach-
ter komen dat een 
prachtig bos in de 
buurt gekapt gaat 
worden. Op deze 
plek wil de gemene 
ondernemer Wolter 
Onix (Hidde Maas) 
een asfaltfabriek 
bouwen om heel 
Nederland te as-
falteren. Daar gaan 
Ernst en Bobbie een 
stokje voor steken. 

Onix daagt Ernst en 
Bobbie uit een opdracht 
uit te voeren. Als ze deze 
opdracht binnen drie 
dagen succesvol afron-
den, zal hij de fabriek 
niet bouwen. Ernst en 
Bobbie moeten een be-
kende popster, 40.000 

concertbezoekers en een 
gouden microfoon bij 
elkaar brengen. Het lijkt 
een onmogelijke opgave, 
maar Ernst en Bobbie 
zijn vastberaden het 
bos te redden. Gelukkig 
krijgen ze hulp van de 
mooie televisiereporter 
Suzy (Nadja Hûpscher). 

Ernst & Bobbie en 
de geslepen Onix

Thank you for smoking

“Iedereen die rookt in een 
film is of een psychopaat 
of een Europeaan.” Al om-
schreven als ‘teerzwarte’ 
satire op de spindoctors 
van de voorlichtingspro-
paganda. Aaron Eckhart 
(nu ook te zien in The 
wicker man en The black 
dahlia) excelleert als Nick 
Naylor, woordvoerder van 
een sigarettenproducent. 
Samen met vrienden uit 

de alcoholindustrie noe-
men ze zich ‘the mer-
chants of death’. Terwijl 
Naylor zijn producten 
aan tieners aansmeert 
– “Dus je moeder is geen 
arts? Nou, dan is ze niet 
bepaald een betrouwba-
re bron of wel?” - moet hij 
zijn twaalfjarige zoontje 
opvoeden. Verder met 
Rob Lowe en William H. 
Macy.

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 De gescheiden 

Larry Daley (Ben 
Stiller) heeft on-
danks zijn vast-
houdende pech 
in het leven, het 
gevoel dat er iets 
groots staat te 
gebeuren. Hoe 
groot weet hij 
zelf ook niet, 
totdat hij met 
enige tegenzin 
een baan als 
nachtbewaker 
in het Historisch 
Museum accep-
teert. Al tijdens 
zijn eerste dienst 
wordt het hem duidelijk 
dat hij wel eens een cru-
ciale rol in de wereldge-
schiedenis kan gaan spe-
len. ‘s Nachts gebeuren er 
in het museum namelijk 
wel heel eigenaardige 
dingen... iedereen en al-
les komt tot leven!

Met de wijze woorden 
‘Don’t let anything in or 
out!’ en de hulp van het 

wassenbeeld van pre-
sident Teddy Roosevelt 
(Robin Williams), pro-
beert Larry de vechtende 
Romaanse gladiatoren 
en Amerikaanse cow-
boys weer op gelijke voet 
te krijgen. Larry zal de za-
menzwering binnen het 
museum op moeten los-
sen om ervoor te zorgen 
dat de deuren niet voor-
goed zullen sluiten. 

NightAtTheMuseum
Don’t let anything in or out!

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Je kunt deze week het zakelijke met 
het aangename combineren. Zo 
krijg je de kans om jouw natuurlijke 
charme en je zakelijke instincten vol-
ledig tot hun recht te laten komen. 
Bouw er echter niet te veel op, want 
deze periode duurt niet lang.

STIER
21 apr. - 20 mei

Wanneer je jouw positie op het 
werk wilt behouden of versterken, 
moet je nu overgaan tot actie. En 
een beetje haast is geboden. De 
juiste timing is natuurlijk ook 
heel erg belangrijk. Wees kalm en 
relaxt!

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Financieel gezien kom je nu weer 
een beetje in een opwaartse trend. 
Dat is mooi, want je hebt het de 
laatste tijd niet al te breed gehad. 
Je bent niet echt een heilige, maar 
je bent nu vastbesloten om de 
mensen om je hee   n te helpen!

Kreeft
21 juni - 22 juli

Eindelijk geven de sterren  
jou een voorsprong op de  
concurrentie. Je hebt vaak het  
gevoel dat je een beetje achter  
de feiten aanholt, maar dit  
keer ben jij degene die alles  
tot in de puntjes weet. En dat is 
fijn.

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Je bent zo veel bezig met de men-
sen om je heen dat je jezelf een 
beetje vergeet. Zorg er toch voor 
dat jij je eigen prioriteit blijft. Je 
moet eerst je eigen zaakjes op 
orde hebben, voordat je anderen 
uit de brand gaat helpen.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Deze week brengen de sterren 
een waarschuwing met zich mee: 
Bezint eer ge begint. Je gevoelens 
zijn nogal verward en daardoor kun 
je maar moeilijk grip op je emoties 
krijgen. Het komt allemaal net op 
tijd goed.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Er doet zich een aantal ontwikke-
lingen voor die jij totaal niet had 
voorzien. Daardoor raak jij nogal 
van je à propos en je kunt je draai 
eventjes niet vinden. Het is een 
goed idee om wat nieuwe financi-
ele paden te gaan bewandelen.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Het is moeilijk om met oude ge-
woonten te breken, maar soms 
moet je gewoon eens op een 
hele andere voet verder gaan. 
Bovendien, wie niet waagt, wie niet 
wint. Je hebt hoge verwachtingen 
van het leven, dan zul je er ook alles 
uit moeten halen wat er in zit.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Het is geen goed moment om 
financiële risico’s te nemen. Je 
kunt nu beter het zekere voor 
het onzekere nemen en eerder 
wat geld opzij zetten dan het 
uitgeven. Je verwacht wat hulp 
van de mensen om je heen.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Het is nergens voor nodig om je-
zelf zo te bewijzen. Je bent goed 
zoals je bent en dat moeten men-
sen uit zichzelf zien. Wanneer jij zo 
hard moet werken, is het dan wel 
de goede weg? Daar kom je snel 
genoeg achter!

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

De gevoelens voor een bepaald 
persoon jagen jou een beetje 
angst aan. Je had niet verwacht 
dat het zo intens zou voelen. Je 
moet nu goed bekijken of je er 
meer mee wilt doen of niet. Het 
is in ieder geval tijd om duidelijk-
heid te scheppen.

Column

Zoals ik wel meerdere dingen 
van mijn moeder heb meege-
kregen, is zij ook degene van 
wie ik een bijzonder virus 
heb geërfd. Dit virus heeft 
zich bij mij tot een ernstige, 
weliswaar goedaardige vorm 
ontwikkeld. 
Al vroeg werd ik me van deze 
aandoening bewust, namelijk 
op de basisschool. Op maan-
dagochtend werd door de 
juf altijd een ‘wat-heb-jij-in-
het-weekend-gedaan-rondje’ 
georganiseerd. Meestal zat ik 
achteraan in de klas en kwam 
ik dus als één van de laatsten 
aan de beurt. Ik hoorde mijn 
vriendjes en vriendinnetjes 
enthousiast vertellen; ‘ik ben 
naar de verjaardag van mijn 
oom geweest’ en ‘ik heb pan-
nenkoeken gebakken’. Als ík 
eindelijk aan de beurt was, 
was er niemand die nog inte-
resse toonde in mijn verhaal. 
Iedereen wist tenslotte al wat 
ik ging zeggen, namelijk dat 
ik naar de stad was geweest. 
Vaak kreeg ik niet eens de 
kans meer om mijn verhaal 
te vertellen. “Zo Pauline, jij 
bent zeker weer de stad in 
geweest?”, vroeg de juf dan. 
Hoewel ik het de normaalste 
zaak van de wereld vond om 
‘geregeld’ te gaan winkelen, 
kreeg ik toch het idee dat 
mijn klasgenootjes daar an-
ders over dachten. “Gaan zij 
dan nooit lekker winkelen en 
tussendoor taart eten bij de 
Hema?”, vroeg ik me af. Dit 
was de periode dat ik me re-
aliseerde dat ik leed aan het 
zogenaamde shopvirus.   
Dit shopvirus duikt nog 
steeds regelmatig op en zal 
ik waarschijnlijk ook nooit 
meer kwijtraken. Vooral nu ik 
me dagelijks in het ware win-
kelparadijs van Amsterdam 
bevind, steekt het virus vaak 
de kop op. “Heb je nou alwéér 
wat gekocht”, luidt het com-
mentaar van mijn moeder, 
nota bene de veroorzaakster, 
als ik weer eens thuiskom 
met een zooi tassen. Maar ja, 
toegeven aan het virus blijkt 
nou eenmaal de enige oplos-
sing… en dat doe ik dan ook 
met alle plezier!    

Pauline

 

Het Shopvirus

Er ligt een leuke financiële meevaller 
voor je in het verschiet. Weet je al wat 
je daarmee gaat doen? Er is een aan-
tal dringende zaken, kijk daar eerst 
eens naar voordat je begint te dro-
men over alle leuke dingen waar je 
het geld aan zou kunnen spenderen.

Afgelopen zaterdag was er een 
spetterend optreden van de Red 
Hot Chili Peppers Tribute band. 
Aankomende zaterdag zijn de 
AC/Daisies aan de beurt. Deze 
Friese rockgroep doet een tribute 
to AC/DC, de groep die geen na-
dere beschrijving nodig heeft. 

AC/Daisies werd in 2003 te 
Leeuwarden opgericht. Via op-
tredens in kleine clubs wist de 
groep al snel een flinke schare 
fans te verwerven en het duurde 
dan ook niet lang voordat hun de-
buut cd ‘Bon Voyage’ verscheen. 
De CD is een ode aan de helaas 
te vroeg overleden zanger/poëet 
Bon Scott. 

Donderdag 15 februari is vanaf 
21.00 uur Final Exit (cover-band) 
de blockbuster en zaterdag spe-
len de AC/Daisies een Live Tribute 
to AC/DC. Muziek Café Sandbar, 
Haltestraat 58. 

Tribute to 
AC/DC

De Sandbar begint al aardig 
bekend te worden als het 
muziek café van Zandvoort.  
Iedere donderdag en za-
terdag wordt er een live 
band gepresenteerd uit de 
top van de Nederlandse en  
Europese Rock/Pop Muziek. 

HOROSCOOP

Onder de titel ‘In his shoes’ hield veilinghuis Christies op  
14 februari een schoenenveiling van de Nederlandse ontwer-
per Jan Jansen. Een aantal schoenen daarvan was te koop.  
De veiling opende op 8 februari met de presentatie van de  
biografie over de schoenenontwerper. De schoenen waren te  
bekijken van 9 tot en met 13 februari.

veel aandacht trok. “Dat vind 
ik nou leuk”, zegt Jansen in een 
interview aan Fashion United, 
doelend op de bezoekers die 
de ontwerpen bewonderen. 
“Dat de schoenen door aller-
lei mensen gezien worden in 
plaats van dat ze alleen maar 
in een magazijn staan in een 
doos. Daarom vind ik het ook 
niet erg om ze los te laten.” Als 

hij om zich heen kijkt, ziet hij 
vooral “veel uren”, zegt hij. 

Zijn opvallende ontwerpen 
verwierven in de afgelopen 
jaren behalve in Nederland 
ook in het buitenland faam. In 
internationale publicaties over 
eigentijdse schoenontwerpen 
wordt zijn werk veelvuldig af-
gebeeld en hij werkte samen 

Het is een bonte verzameling 
schoenen die zich in hun hoog-
gehakte, felgekleurde of vrolijk 
krullende schoonheid laten be-
zichtigen door alle belangstel-
lenden in het Amsterdamse 
veilinghuis. De ‘Voor Dior’ die 
Jansen in de jaren zestig nog 
helemaal met de hand ver-
vaardigde, maar ook de schoen 
met de zweefhak die in 1989 

Jan Jansen veilt schoenen 

met grote namen als Dior en 
Manolo Blahnik. De veiling 
kwam op het moment dat de 
ontwerper 45 jaar in het vak 
zit, ook vierde Jansen onlangs 
zijn 65e verjaardag. 

(www.christies.nl)

WHAT’S NEW AND WHAT’S HOT
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Zandvoortse AA: 
“Alcoholproblemen óók bij ouderen”
Instanties als de Geestelijke Gezondheids- en verslavings-
zorg (GGz) schatten dat 20 procent van de 55plussers risicovol 
drinkgedrag vertoont. Ook in Zandvoort is dit het geval. De 
plaatselijke AA geeft aan dat juist ouderen moeite hebben om 
het dagelijkse glaasje te laten staan. 

Opa een jonge, oma een advo-
caatje. Zo ging het decennia 
lang naar volle tevredenheid. 
Volgens de ouderenbond KBO 
is het alcoholisch drinkgedrag 
van ouderen zorgwekkend te 
noemen. Tegenwoordig is alco-
hol een steeds meer geaccep-
teerd fenomeen. Veel mensen 
van na de oorlog denken dat 
bij iedere gezellige gelegen-
heid een borrel hoort. Ook het 
dagelijks gebruik neemt toe: 
bij de maaltijd hóórt wijn, is de 
gedachte. 

Medicijnen
Voor ouderen is het een extra 
probleem, omdat zij alcohol 
slechter verdragen en vaker 
medicijnen gebruiken. Veel 
alcohol leidt ondermeer tot 
een hogere bloedspiegel en 
orgaanschade. Maar hoeveel 
mag je dan eigenlijk wel drin-
ken? Over het algemeen wordt 
voor een gezonde, volwassen 
man 2 tot 3 glazen per dag 
aangehouden. Voor een ge-
zonde, volwassen vrouw is 
dat 1 tot 2 glazen bier of wijn. 
Alcoholgebruik in combinatie 
met medicijnen kan riskant 
zijn. Zelfs na één of twee gla-
zen kunnen schadelijke effec-
ten optreden. 

Herkennen
Een alcoholprobleem bij ou-
deren is te herkennen aan 
hoge bloeddruk, maag- en 
darmproblemen, moeheid, 
seksuele problemen, angsten, 

somberheid, slapeloosheid en 
geheugenverlies. Zie verder 
www.alcoholinfo.nl.

Eerder dronke n
Op oudere leeftijd verdraagt 
het lichaam alcohol slech-
ter dan op jonge leeftijd. Dit 
komt omdat ouderen minder 
lichaamsvocht hebben en een 
relatieve toename van vet. 
Daarnaast werken bij veel 
ouderen de lever en nieren 
minder en neemt de lichame-
lijke weerstand af. Met andere 
woorden, ouderen zijn over het 
algemeen eerder dronken en 
een beetje alcoholhoudende 
drank kan soms al schadelijke 
gevolgen hebben. 

Volksziekte nummer één
Volgens de AA Zandvoort is 
alcoholmisbruik volksziekte 
nummer één. “Het komt in elke 
leeftijdscategorie voor, dus ook 
ouderen. Wij proberen deze 
doelgroep zeker te bereiken, 
alleen is de stap waarschijnlijk 
toch te groot voor ze om naar 
de plaatselijke AA te gaan. De 
meeste Zandvoorters zitten bij 
de Brijderstichting in Haarlem”, 
aldus de AA Zandvoort. 

Iedereen die informatie wil 
over alcoholverslaving of 
mee wilt doen aan de bij-
eenkomsten kan elke don-
derdagavond terecht in het 
Gemeenschapshuis, ingang 
Willemstraat 20. Voor nadere 
informatie: tel. 06-42053349

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

“De magie van de media in een betoverend gebouw.” Het 
nieuwe beeld- en geluidsmuseum in Hilversum geeft een bij-
zondere kijk op de wereld. Het veelkleurige gebouw herbergt 
unieke collecties, waar bezoekers historische schatten ontdek-
ken. Op donderdag 15 maart reist ANBO-Zandvoort af naar Hil-
versum. Leden van deze ouderenvereniging kunnen de tocht 
meemaken.

ker kan in dat ‘geheugen van 
Nederland’ rondsnuffelen. Zo 
zijn er in de archieven van de 
Publieke Omroep zaken te 
vinden over de radio vanaf 
1934, televisie vanaf 1951 en 
de Polygooncollectie. Ook 
zijn er nostalgische herin-
neringen in het hoorspelar-
chief, met Paul Vlaanderen 
en met de familie Doorsnee. 
In de paviljoens zijn zaken te 
vinden als het Sterrenplein 
waar programma’s te zien 
zijn waar Nederlanders 
vroeger voor thuis bleven. 

Speciaal voor senioren wordt 
een film vertoond ‘Nederland 
van vroeger en nu’. De unieke 
glasgevel van het gebouw 
heeft op een vakbeurs een 
prijs gewonnen: of je ‘m 
mooi vindt of niet, apart is-
ie. Studio Drupsteen heeft 
de glasgevels ontworpen en 
kreeg destijds grote bekend-
heid met het ontwerp van 
een serie bankbiljetten voor 
de Nederlandse Bank. 

Ook de reisleiding van de 
ANBO verheugt zich op het 
bezoek aan de nostalgische 
expositie ‘Bewegend ge-
heugen’. De bus vertrekt 15 
maart om 8.30 uur vanaf het 
Gemeenschapshuis, met di-
verse andere opstapplaatsen. 
Rond 18.30 uur is de autobus 
weer terug in Zandvoort. 
Inlichtingen en opgave bij 
Wies de Jong, tel. 5715164.

Olivier B. Bommel nu ook als hoorspelserie
De redactie van de Zandvoortse Courant wil u dit niet onthou-
den. Iedere werkdag om 14.00 uur op de Concertzender, een 
kwartier lang nostalgie uit de luidspreker: een unieke hoor-
spelserie van stripheld Olivier B. Bommel. 

“Als je begrijpt wat ik bedoel…” 
Een gevleugeld gezegde van 
stripheld Olivier B. Bommel. 
Samen met Tom Poes en zijn 
vrienden worden de scheppin-
gen van striptekenaar Marten 
Toonder nu ook als hoorspel 
opgevoerd. 

Concertzender
In totaal zijn er 440 delen ge-
maakt die over een periode 
van twee jaar worden uitge-
zonden. De Concertzender is 

met de uitzendingen 
begonnen op 5 febru-
ari, maar via internet 
zijn deze afleveringen 
nog te beluisteren. 
U hoeft dus niets te 
missen!

Stripverhalen
E e n  k e u r  v a n 
Nederlandse acteurs 
blaast de tekenin-
gen nieuw leven in. 

De eerste serie van de drie 
hoofdstukken heet ‘Heer 
Bommel stuit de vooruitgang’. 
De tweede serie heeft een 
typische Toonder titel: ‘Tom 
Poes en de klokker’. Als Heer 
Bommel op zijn tocht langs de 
tijdrivier alle tijd heeft, moet 
hij aan anderen denken. Het 
sollen met grootvaders klok is 
spelen met de tijd. Trouwens, 
een brug over de tijd is slechts 
van boeken gemaakt en dat 
is zulk zwak bouwmateriaal. 

Ditmaal is het reisdoel van 
ANBO-Zandvoort het gloed-
nieuwe Hilversumse muse-
um. Het kleurige bouwwerk 
staat in een ‘kuip’. In maar 
liefst vijf verdiepingen onder 
de grond ligt ruim een eeuw 
aan historisch beeld- en ge-
luidsmateriaal veilig opge-
borgen. 

Nederland van 
vroeger en nu
In geluid, beeld en boeiende 
objecten vertelt het museum 
over het verleden. De bezoe-

ANBO-Zandvoort organiseert reis ‘beeld en geluid’

Luisteraars komen figuren 
tegen die ze ongetwijfeld nog 
uit de vroegere stripverha-
len kennen, zoals de trouwe 
butler Joost, Burgemeester 
Dickerdack en natuurlijk de 
liefelijke Juffrouw Doddel. 
Uiteraard duiken te pas en te 
onpas de geniepelingen Bulle 
Bas, Bul Super en Hiep Hieper 
op. Ook kunstenaar Terpen Tijn 
zal beslist niet ontbreken.

Uitzendingen
De serie wordt uitgezonden 
in delen van 15 minuten, van 
maandag tot en met vrijdag 
van 14.00 tot 14.15 uur op de 
Concertzender en van 00.45 
tot 01.00 uur op Radio 1 in het 
programma Casa Luna. Ook 
zijn alle delen te horen op in-
ternet: www.omroep.nl/nps/
bommel/.

Wilt u uw Nederlands verbeteren? Heeft u 

MOEITE MET LEZEN 
EN SCHRIJVEN? 

U bent echt niet de enige. Doe een cursus 
bij het ROC Nova College. Ook Engels, reke-
nen en computerlessen. Gratis proefles! Bel 

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

Avond - en weekendbehandeling mogelijk

Schelpenplein 19
2042 HJ  Zandvoort
023- 571 76 75

schelpenplein@zandvoort-aan-zee.nl

Praktijk 
Schelpenplein
Tandartsen & 
MondhygiënistesBloeiende violen

Bloembollen in pot
Primula’s

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!

Voor fleur 
en kleur Alle recente sportuitslagen!

kijk op 
www.sportinzandvoort.nl

Campagne tegen slecht zien 
van ouderen

Het gezichtsvermogen van ouderen kan en moet beter. Na-
tionaal Fonds Ouderenhulp en de Nederlandse Huisopticiens 
starten samen een campagne. Ze willen er op attenderen dat 
veel ouderen nodeloos slecht zien.

Met name in zorginstellingen 
zou het niet best gesteld zijn 
met het zicht van ouderen. 
Uit een onderzoek van de 
Nederlandse Huisopticiens 
blijkt dat ouderen telkens na 
gemiddeld zeven jaar hun 

oogsterkte laten opmeten. Ze 
gaan pas naar een opticien 
als overduidelijk is dat hun 
bril niet meer de juiste sterkte 
heeft. Als een bril niet de juiste 
sterkte heeft is de kans op val-
len groter.

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

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

Bezoek ook eens 
onze website 

www.zandvoortsecourant.nl
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Het was niet de enige Zand-
voortse inbreng tijdens deze 
vierde race. Peter Furth reed 
samen met oud kampioen 
Peter Fontijn de race uit. Deze 
equipe kwam in dezelfde di-
visie uit als de equipe Stoker/
Lammers.

Goossens/
Bleekemolen/Kalff
Heel wat minder succesvol 
was de equipe van Goossens/
B l e e ke m o l e n / Ka l ff.  D e 
Belg Marc Goossens starte 
goed. Uiteindelijk moest 
Zandvoorter Allard Kalff, na de 
beurt van Jeroen Bleekemolen, 
de wagen met panne de pits 
inrijden.

Maessen/Van 
Dongen/Noorman
Danny van Dongen reed mee 
met Barry Maessen en Wim 
Noorman. Tijdens de training 
verging het de Marcos goed en 
was het Eurotech team goed 
voor de snelste trainingstijd. 
Van Dongen begon de race uit-
stekend en wist na drie ronden 
de leiding te nemen, maar na 
veertig minuten stond de gele 
Marcos hulpeloos stil onderaan 
de Hunserug. Nadat de wagen 
in de pitbox werd afgeleverd, 
gingen de monteurs aan het 
werk. Het differentieel werd 
vervangen en daarna mocht 
Noorman het proberen. Veel 
plezier beleefde Noorman er 

Autosport

De vierde winterrace in het Winter Endurance Kampioenschap 
verliep voor de equipes van Koster/Koster/Sanders en Stoker/
Lammers vrij goed. Beide equipes wisten in hun eigen divisie 
een tweede plek te halen.

niet aan, want het achterwiel 
brak af waardoor het team de 
strijd moest staken.

Koster/koster/Sanders
Een bijzonder goede race was er 
door de equipe van Dillon Koster, 
Marc Koster en Bertus Sanders. 
Door een slimme racestrategie, 
uitgedacht door Herman de 
Jager, wisten de rijders te komen 
tot een tiende plek algemeen en 
een tweede plek achter de lei-
ders in het kampioenschap Rob 
de Laat en Marcel Broersma. “We 
komen met onze BMW 120d ge-
woon tekort op de Renaults Clio 
en BMW’s 325i, maar je moet 
natuurlijk wel de rijders hebben 
die dit goed kunnen uitvoeren 
en die hadden we”, aldus De 
Jager. Tel ook de technische in-
breng van Peter Achterberg erbij 
op en alle drie de rijders kunnen 
met genoegen terug kijken op 
een goede race.

Futsal

SV Zandvoort weer in de top

Zandvoort begon sterk aan 
de wedstrijd. Al in de achtste 
minuut was Robin Castien 
in staat zijn ploeg op voor-
sprong te helpen. Na een 
snel genomen vrije trap van 
Arend Regeer kon de goaltjes-
dief de keeper van ZOB het 
nakijken geven. Hierna zakte 
Zandvoort in en ontstond er 
een eerste helft die veelal op 
de Zandvoortse helft werd 

gespeeld. Vlak voor rust had 
Castien de Zandvoortse score 
kunnen opvijzelen maar zijn 
vrije trap spatte op de paal 
uiteen.

In de tweede helft ging 
het steeds beter lopen bij 
Zandvoort. Vooral Castien 
en Ferry Boom waren een 
plaag voor de ZOB-verde-
diging. Toch kwam ZOB op 

Voetbal	(zaterdag)

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft naaste concurrent 
voor de tweede plaats, ZOB, in eigen huis een lesje gegeven 
hoe met wind om te gaan. Op een zeer winderig en koud 
nieuw terrein van de Beemsternaren werd het 1-3.

gelijke hoogte nadat een 
vrije trap niet goed door de 
Zandvoortse verdediging 
werd verwerkt. Nog geen 
tien minuten later stond 
Zandvoort weer aan de lei-
ding. Met een eigen goal van 
ZOB was de winst niet meer 
weg te denken. Dat invaller 
Raymon Hölzken de bal nog 
in de korte hoek deponeerde 
was eigenlijk alleen voor de 
statistieken belangrijk. 

Zandvoort had na een reeks 
van mindere wedstrijden 
weer gewonnen! Door dit 
resultaat is Zandvoort ZOB 
voorbij op de ranglijst en 
staat, virtueel, weer tweede 
achter kampioenskandidaat 
HSCS. Komende week speelt 
het elftal van Pieter Keur bij 
EVC in Volendam. EVC, dat 
komend jaar geen zaterda-
gelftal zal inschrijven en dan 
alleen over een zondagafde-
ling beschikt, zal niet echt ge-
motiveerd zijn om nog enige 
vuist te maken. Wel zal SV 
Zandvoort op moeten passen 
voor onderschatting!

ZSC’04 verslaat DSC’74 
in bekerduel

In het begin startte DSC’74 met 
vier spelers, omdat er twee 
laatkomers waren. ZSC’04 kon 
daardoor in de beginfase profi-
teren. Nadat de Haarlemmers 
met een voltallige ploeg in de 
zaal stonden kwam het snel 
tot 1-3. Vlak voor rust wist 
ZSC’04 toch weer op gelijke
hoogte te komen.

Na rust wist DSC’74 een voor-

sprong te nemen. Bij een 4-5 
stand, begon het bij ZSC’04 
ineens te draaien en kwamen 
de Zandvoorters voor. Met 8-5 
wist de thuisspelende ploeg 
te winnen. Aanvoerder Michel 
van Marrem was blij met de 
zege. “Als je bedenkt dat deze 
jongens hoger spelen dan wij, 
dan wil je graag wat extra’s 
doen”, aldus een tevreden Van 
Marrem.

Handbal
Handbalsters ZSC blijven op koers

Dat lukte alleen voor rust 
toen AHC een 8-7 voorsprong 
had. Halverwege de tweede 
periode moesten ze na 10-10 
capituleren en werd het uit-
eindelijk 15-21 in het voordeel 
van de ZSC-dames.

Het begin van de wedstrijd 
liep, zoals zo vaak, moeilijk 
voor ZSC. Keepster Angela 
Schilpzand moest een aantal 
keren handelend optreden, 
maar kon niet voorkomen dat 
AHC gedurende de hele eerste 
helft de leiding had. Telkens als 
ZSC weer op gelijke hoogte 
was gekomen, wist AHC -een 
aantal keren met de hulp van 
de scheidsrechter-  weer een 
voorsprong te nemen. De 8-7 
ruststand gaf de veldverhou-
ding niet goed weer, maar in-
spireerde de ZSC-dames wel er 
in de tweede helft een schepje 

boven op te doen.

Was de wedstrijd in de eerste 
periode al fors, in de tweede 
helft werd dat nog erger. AHC 
probeerde alles wat mogelijk 
was om ZSC bij te houden. 
Omdat de scheidsrechter ook 
zaken toeliet die de spelregels 
niet toestaan, lukte dat tot 
een kwartier na rust tot aan 
de stand 10-10. In het laatste 
kwartier wist ZSC de tegen-
stander volledig weg te spelen 
om uiteindelijk met een 15-21 
overwinning naar Zandvoort 
terug te keren.

Romena Daniëls scoorde 
maar liefst 11 doelpunten. Het 
eindtotaal werd vol gemaakt 
door Debbie Tibboel met 5 
treffers, Laura Koning met 2 
en Suzanne Zwemmer met 1 
doelpunt.

De handbalsters van ZSC hebben ook de uitwedstrijd tegen 
het Amsterdamse AHC’31 3 met een overwinning afgesloten. 
Zonder slag of stoot ging dat echter niet, omdat de Amster-
damse dames er met behulp van de eigen arbitrage alles aan 
deden ZSC de eerste nederlaag toe te brengen. 

Een bekerduel is zowel in het voetbal als in het futsal een duel 
waarbij er wel eens ongekende krachten los kunnen komen. 
De futsallers van ZSC’04 lieten tegen eersteklasser DSC’74 
zien dat niets onmogelijk is. Met 8-5 werd DSC’74 verslagen.

Zin om te sporten?
kijk op www.sportinzandvoort.nl
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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  
Automark BV
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Chin Chin
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Heeren
F&L International

Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo, Restaurant
IJzerhandel Zantvoort
La Bonbonnière
Nova College
OranjeHof
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Praktijk Schelpenplein
Sandbar
Star Travel Reisburo
Stichting Classic Concerts
Top Thuiszorg
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

KAKURO
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Oplossing 
week 5

Oplossing 
week 5

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.

Dit is Nera, een superlieve knuffelkat. Nera 
ligt hier veel in een mandje, lekker te sla-
pen en te dromen over de knuffels die ze 
gaat krijgen. Zij is een makkelijke en hele 
rustige poes, die ook een rustig huis zoekt 
zonder andere dieren of kinderen. Die vindt 
ze gewoon te druk en dan gaat ze een beetje 
stressen. Nera knuffelt het liefst de hele dag 
en zit graag op schoot. Je hoeft haar maar 
eventjes aan te raken en mevrouw ligt al-
weer te knorren, zo geniet ze daarvan. Ze is 
gewend om altijd binnen te leven en vindt 
dat ook wel best. Haar lange vacht heeft na-
tuurlijk wel iets meer verzorging nodig dan 
een kortharige vacht maar als die om de dag 
gekamd wordt, kost dat niet zoveel tijd. 

Wie een lieve rustige knuffelkat zoekt, moet 
echt even komen kijken naar Nera in het  
dierenasiel in de Keesomstraat 5 in Zandvoort. 
Open van maandag tot en met zaterdag  
tussen 11.00 uur en 16.00 uur. 
Tel: 023-5713888. Meer informatie vindt u op 
www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier 
van 
de 
Week

Aardappelsoep met spekjes en bosui
Maaltijdsoep voor 4 personen

500 gr. aardappelen  
(‘afkokers’ als Eigenheimers),

50 gr. magere spekblokjes,
1 etl. gehakte peterselie,
1 etl. gehakte selderij,

Bereiding:
Schil, was en snijd de aardappels in blokjes. Snijd de lente-uitjes in dunnen ringetjes. 
Breng in de bouillon de blokjes aardappel aan de kook. Laat de soep met de deksel op 
de pan circa 20 minuten zachtjes koken. De soep iets laten afkoelen en vervolgens 
pureren. Breng al roerend de soep in 10 minuten weer zachtjes aan de kook. Bak on-
dertussen de spekblokjes krokant. Roer de spekblokjes, de lente-uitjes, de peterselie 
en de selderij door de soep. Daarna nog met peper en zout op smaak brengen. U kunt 
de soep wat voller van smaak maken door er een klein pakje (houdbare) slagroom 
aan toe te voegen. Serveren met warm kaas-uienbrood of ciabatta.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Gratis Voorruitinspectie
Vrijdag 16 februari komt de Mobiele Service van Automark in Zandvoort voor 
een actie Ruit Repareren / Kenteken Graveren. Van 09.00 tot 17.30 uur kunt 
u terecht op de parkeerplaats aan de Prinsesseweg. Let op de gele tent van 
Automark. De voorruit wordt ter plekke gratis geïnspecteerd en men krijgt een 
deskundig en vrijblijvend advies m.b.t. eventuele beschadigingen. 
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1 bos lente-uitjes,
1 ltr. bouillon (uit pot of 

van bouillonblokjes),
peper uit de molen,
zout.

Ingrediënten

NERA

Een sterretje zit er 
zo in. Vroeger knal-
den de ruiten er in 
zijn geheel uit. De 
huidige gelaagde 
ruiten doen dat 
weliswaar niet, 
maar scheuren 
veelal in een later 
stadium alsnog 
door, ook nog na 
één of twee jaar! 

Verzekering
Dat betekent uiteindelijk 
toch weer een tijdroven-
de ruitvervanging en het 
betalen door verzekerde 
van een eigen risico van 

normaal € 136,00. Echter, 
bij een WA-Plus, WA-Extra, 
Casco of All-Risk verzeke-
ring is harsrepara¬tie van 
de ster vrijwel altijd zon-
der kosten. Sterreparatie 
is daarom veel aantrek-

kel i jker  dan 
v e r v a n g i n g ! 
Ve r ze ke ra a r s 
hebben dan ook 
voorkeur voor 
harsreparatie 
boven vervan-
ging. Voor de 
juiste verzeke-
ringsgegevens 
moet bij repara-
tie wel de laat-

ste groene kaart worden 
meegenomen. Klaar ter-
wijl u wacht/winkelt! Bij 
regen kunt u rustig in de 
auto blijven zitten. Vooraf 
een afspraak maken is 
niet nodig. 

Gehandicapte Lions dames kansloos

De thuiswedstrijd tegen Harlem-
lakers was daarom zaterdag-
avond een te zware opgave. Na 
een 17-44 achterstand werd het 
uiteindelijk een forse maar ver-
klaarbare 51-75 nederlaag.

Al snel werd duidelijk dat de 
Harlemlakers een goed inge-
speelde ploeg hebben, waar-
tegen Lions het ook mét de 
geblesseerde speelsters het al 
moeilijk zou hebben. Pas in de 
laatste minuten van het eerste 
kwart wist Lions de scorings-
drift van Harlemlakers iets te 
beteugelen. Martina Loos, Tessa 
de Boer en Martina Dijkstra 

wisten de basket te vinden, dit 
in tegenstelling tot Ingrid de 
Boer die een groot aantal ma-
len haar afstandsschoten niet 
in de basket zag verdwijnen. De 
15-28 achterstand na de eerste 
tien minuten gaf de spelver-
houding duidelijk weer.

In de tweede periode kreeg 
Lions het nog moeilijker om-
dat de gasten er een schepje 
bovenop gooiden. Niet alleen 
verdedigend had Lions grote 
problemen, ook aanvallend 
stokte de productie. Slechts 
één keer werd de bal in de 
basket van de tegenstandsters 

Basketbal

De basketbalsters van The Lions maken een moeilijke periode 
door. Coach Johan Beerepoot heeft voortdurend te kampen 
met personele problemen, omdat twee basisspeelsters met 
zware blessures voor lange tijd niet beschikbaar zijn. 

gedeponeerd. Het gevolg was 
een 17-44 achterstand.

In het derde kwart leek Lions 
iets terug te kunnen doen, 
daarbij was vooral het spel 
van jeugdspeelster Willeke 
Menks opvallend. Samen met 
haar ploeggenoten deed ze er 
alles aan om de achterstand 
te verkleinen. Verder dan een 
verschil van twintig pun-
ten kwam Lions echter niet 
en ging de vierde periode in 
met een 37-57 achterstand. In 
die laatste periode lieten de 
speelsters uit Badhoevedorp 
nog even zien, dat ze uit het 
goede basketbalhout gesne-
den zijn. Ondanks de lovens-
waardige inzet van Lions werd 
het uiteindelijke een forse, dik 
verdiende 51-75 overwinning 
voor Harlemlakers.

Basketbal
Lions heren sterk tegen 
concurrent Astronauts

Het ging de laatste weken niet 
bijster goed met The Lions. 
Naast blessures waren er ook 
irritaties die op verkeerde per-
sonen werden uitgeleefd. Maar 
afgelopen zaterdag stond er 
een bijna herboren Lions bin-
nen de lijnen van de Korver 
Sporthal. 

Vanuit het tweede team kwa-
men Evert Bol jr. en Sander 
Verboom het eerste team ver-
sterken. Zij vielen in voor Niels 
Crabbendam, die vanaf zijn lies 
tot zijn enkel in het gips zit, en 
de lang geschorste Jerremy van 
’t Nederend. Ook werd er een 
beroep gedaan op Alain Clark 
om weer eens zijn basketbal-
schoenen aan te trekken. 

Lions had een sterk eerste kwart 
waarin de gasten, met oud-in-
ternationals Oscar en Sander 
Kales, de weg naar de basket 
nog niet goed konden vinden. 
Dat lukte wel in het tweede 
kwart waardoor de ruststand 
44-44 werd. De daaropvolgende 
kwarten waren beide voor onze 
plaatsgenoten, temeer omdat 
topscorer aan Amsterdamse 
kant, Oscar Kales, met vijf per-
soonlijke fouten naar de kant 
moest en Sander Kales een 
handblessure opliep.
Topscorer aan de Zandvoortse 
kant werd een zeer geconcen-
treerd spelende Ron v.d. Meij 
die maar liefst 36 punten (!) 
liet noteren. Marvin Martina 
volgde met 25 punten. 

De heren van The Lions hebben naaste concurrent Amsterdam 
Astronauts 3 een gevoelige nederlaag toegebracht. Na een 
sterk gespeelde wedstrijd afgelopen weekend konden de gas-
ten met een 92-80 nederlaag terug naar huis.

Strandviswedstrijd bij post Zuid

De drie-uurswedstrijd bracht 
slechts een gering aantal 
vissen (13 stuks) boven wa-
ter. Hoofdzakelijk werden er 
bot( jes) gevangen. Winnaar 
werd Gerard Bluijs die in een 
mui geloot had. Hij haalde 
vijf vissen binnen met een 
totale lengte van 122 cm. De 
tweede plaats was voor Fred 

Schilpzand met twee vissen en 
een totale lengte van 54 cm. 
Derde werd Tom van der Horst. 
Hij had slechts één wijting 
maar dat was wel meteen de 
langste vis van de wedstrijd: 
33 cm. De volgende wedstrijd 
zal een wrakviswedstrijd zijn 
vanuit de haven van IJmuiden 
op 4 maart aanstaande.

Vissport

De ZeevisVereniging Zandvoort had onlangs weer een strand-
viswedstrijd georganiseerd. Ondanks het schitterende weer 
was het aantal deelnemers gering.

Sporting OSS handhaaft eerste plaats

Toch was het volgens aanvoer-
der en coach Erik Schilpzand 
een niet bijster goed gespeelde 

wedstrijd. Hij was met name 
over de verdediging niet echt 
tevreden maar ook stokte in 
de derde set de aanval. Deze 
set ging dan ook verloren en 
de gasten waren maar wat blij 
dat ze van de koploper één set 
hebben kunnen afpakken.

Als onze plaatsgenoten op de 
ingeslagen weg doorgaan, zit er 
binnen twee weken misschien 
al een kampioenschap in.

Volleybal

Het heren volleybalteam 
van Sporting OSS heeft vrij 
gemakkelijk de koppositie 
in de vierde klasse kunnen 
behouden. Smashing Velsen 
werd met 3-1 aan de zegekar 
gebonden.



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

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 KONINGINNEWEG 30 ZANDVOORT

• Uitstekend onderhouden onder architectuur verbouwd,
charmant halfvrijstaand herenhuis

• Royale living met openhaard, luxe keuken
met openhaard, 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

Vraagprijs: € 798.000,-

 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,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/129 ZANDVOORT

• Royale en comfortabele 5-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 m2

• Lichte royale woning, in 2007 binnenzijde geschilderd
• 3 woonlagen, ca. 150 m2 woonoppervlakte

Vraagprijs: € 334.000,-

TROMPSTRAAT 3/4 ZANDVOORT

• Ruim 3-kamerhoekappartement van ca. 90 m2

met fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee
• Gelegen op de 2e verdieping hoek zeezijde

met balkons op het zuidoosten en noordwesten
• L-vormige woonkamer met toog naar de eetkamer,

dichte keuken, 2 slaapkamers en moderne badkamer 
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 234.500,-

 DR C.A. GERKESTRAAT 35 ZANDVOORT

• Goed onderhouden vrijstaande 30-er jaren woning met oprit
• De woning beschikt o.a. over 3 slaapkamers,

studeerkamer, woonkeuken en woonkamer met erker
• De woning is de afgelopen jaren gerenoveerd met behoud

van het charmante karakter (o.a. v.v. paneeldeuren)
• Evt. 2 garageboxen te koop ad. € 34.000.- per box
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 398.000,-

JAC. VAN HEEMSKERCKSTRAAT 9 ZANDVOORT

• Op de 1e verdieping gelegen (recent gerenoveerd complex),
goed onderhouden, licht 2-kamerappartement

• L-vormige woonkamer met zeezicht en ruim zonnige balkon
op het zuidwesten gelegen

• Geheel v.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing 
• Het gebouw beschikt over een lift, berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 60 m2

Vraagprijs: € 224.900,-

 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,- 

 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 m2Voor 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_ZC0707.indd   1 13-02-2007   13:10:13
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De	Mannetjes
Hommeles bij 

mu-ZEE-um

‘Als Al Gore gelijk krijgt, 
lost het zich vanzelf op’

14 maart – na de film  
discussieavond over  
klimaatveranderingen
In de gemeenteadvertentie leest u er meer over

 

Actueel	 P9	Pokerkoorts

Het ‘echte’ carnaval leeft niet meer 
in Zandvoort. Waar vroeger in Zui-
delijk Nederland nog met eerbied 
over het Zandvoortse carnaval ge-
sproken werd, als zijnde het groot-
ste van ‘boven de rivieren’, is er nu 
alleen nog maar sprake van een 
kindercarnaval. Maar dan meteen 
ook een groots kindercarnaval!

Super kindercarnaval!

Het jaarlijkse kindercarnaval in 
De Krocht was dan ook weer 
een doorslaand succes. Circa 150 
peuters, kleuters en iets oudere 
kinderen vermaakten zich zicht-
baar op de deuntjes van de carna-
valskrakers. Carnavalsvereniging 
De Schuimkoppen is een jaar of 
16 geleden begonnen met het 
kindercarnaval, nu wordt het 
voortgezet door Theo Smit en 
Wim Mendel.

Carnavalssfeer 
Om 14.00 uur barste het los. 
Ongeveer 150 feestelijk ver-
kleedde kinderen waren op de 
vooraankondiging afgekomen. 
Veelal werden ze begeleid door 
hun vader en/of moeder. Maar 
ook veel trotse opa’s en oma’s, 
ooms en tantes en zusjes en 
broertjes waren aanwezig om 

de carnavalssfeer te proeven. Het 
leek dan ook wel of er meer vol-
wassenen waren dan kinderen.

Mooi verkleed
Ouders hadden er veel werk 
van gemaakt om de kinderen 
te verkleden en te schminken. 
Cowboys, soldaten, engeltjes, 

NIEUWE COLLECTIE 

PRADA 
  ZONNEBRILLEN & 

CORRECTIE MONTUREN

Zandvoort Optiek

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

prinsesjes, superman, heksen 
en uiteraard veel clowns wa-
ren te bewonderen.

Feest!
Een aantal, vooral wat oudere, 
kinderen verzorgden tussen-
door verschillende optredens, 
die dan weer werden opge-

Neem eens een kijkje 
op onze website

www.zandvoortsecourant.nl

Geldig t/m zondag 25 februari 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Tijger wit € 0,75
Nieuw in ons assortiment:
belegde broodjes met 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 bieslook 
 of zoete peper

In polomaise door De Krocht

Peter Michalides met taart verrast
De VVD heeft als start van de 
verkiezingscampagne in de 
64 Noord-Hollandse gemeen-
ten, een taart bezorgd bij 
personen die zich bijzonder 
voor hun gemeente inzetten. 

Statenlid Dré Kraak, 6e op de 
groslijst van de VVD, was naar 
Zandvoort gekomen om op 
voorspraak van de plaatselijke 
afdeling aan Peter Michalides 
de taart te overhandigen. 

Kraak deed dat samen met 
de Zandvoortse VVD-cory-
feeën Wilfred Tates, Belinda 
Göransson en Jerry Kramer. 
Afdelingsvoorzitter Sierk 
Keuning en afdelingssecre-
taris Bernard Eertink waren 
ook aanwezig bij de kleine 
‘plechtigheid’ in de hal van 
Holland Casino Zandvoort.

volgd door een echte polo-
naise of zo maar wat hossen 
in de zaal. Om 16.30 uur was 
het feest helaas weer afgelo-
pen. Gesteund door diverse 
sponsors kregen alle kinderen 
een presentje mee naar huis, 
samen met de wens ‘tot vol-
gend jaar’. 

Cultuur	 P��	Die Fledermaus
Sport	 P23	Voetbal

Statenlid Dré Kaak (links) en Peter Michalides
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Ben ik toch bijna van mijn 
fiets gereden! Onderweg 
naar de Grootgrutter ped-
delde ik over het fietspad. 
Plotseling schoof er een auto 
de weg op. Die had mij, denk 
ik, nooit gezien. Moest ab-
rupt op zijn rem staan. Ik, ge-
schrokken, remde en sprong 
van mijn fiets. “Sorry”, riep de 
man door zijn portierraam, 
“ik zag u niet.” Sorry? Wat 
sorry! Mijn naam is Corrie. 
Mopperde ik geschrokken. 
Al jaren is de verkeerssituatie 
op de Grote krocht levens-
gevaarlijk. Vooral als fietser 
ben je je leven niet zeker. 
Brommers scheuren keihard 
langs je heen. Autobussen  
laveren gevaarlijk dicht  
langs, of zelfs óver het fiets-
pad. Amper een smal strook-
je voor de fietser overlatend. 
Over vrachtwagens zullen 
we het dan maar niet heb-
ben. Laden en lossen midden 
op de rijbaan is normaal. Je 
kunt er amper nog langs. 
Soms schiet ik het trottoir 
op. Vooral als er én fietsers 
én vrachtwagens over de 
weg rijden. Nee, een veilige 
verkeerssituatie is het niet.
“Waarom ga je dan op de 
fiets? Je woont zo dicht bij 
het dorp”, zei iemand die 
ik mijn probleem voorleg-
de. Omdat ik anders met  
mijn boodschappen moet 
sjouwen. Met de fiets is 
handiger. Trouwens… mag 
ik alsjeblieft fietsen! Snel 
en voordelig. En ook nog 
goed voor het milieu.
Het zou beter geweest zijn 
als men het fietspad naast 
het trottoir had gepland. 
Veiliger voor iedereen, lijkt 
me. Wie het weet mag het 
zeggen. Of zal misschien het 
komende plan van de Louis 
David Carré uitkomst gaan 
bieden? Dan wordt de hele 
verkeerssituatie verbeterd. 
Toch maar een boodschap-
penkarretje gaan kopen 
en lopend gaan? Of naar 
Noord rijden met de auto? 
Daar kun je gratis parkeren. 
Ik zal er nog eens diep over 
nadenken!

Lienke Brugman

Op de fiets

Kerkdiensten
ZONDAG	25	FEBRUARI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J. W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur de heer P. v.d. Smaal

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

Waterstanden
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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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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

2

Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort (/Haarlem)
Bel 023-5453200 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

Burgerlijke	stand
�0	FEBRUARI	-	�6	FEBRUARI	2007	

Geboren: 
Estelle, dochter van: Koper, Massius en: Minneboo, 
Desirée Angelique.
Symon Martijn, zoon van: Vleeshouwers, Martinus 
Johannes en: Sandoval, Cruz Marie. 
Lotte Bente, dochter van: van Dijk, Remko Sjoerd en: 
van Saase, Suzanne Patricia.
Mahra Mieke, dochter van: Eksi, Hakan en: de Jong, 
Johanna Hermina Mariolijne.
Dennis, zoon van: Guardado Pimentel Teixeira, Mário 
Luís en: Padinha, Elisa Odete.
Bamho Ricardo, zoon van: Sharafbayani, Burhan 
Hassan Ahmad en: Sharafbayani, Heidi.

Ondertrouwd: 
Lelsz, Mários Bouwe en: de Vries, Helena Maria 
Cornelia.
Rijnders, Johannes Franciscus en: van der Groef, Tiny.

Gehuwd:
Jacobs, Dirk en: de Haan, Fleur.
Verbrugge, Ferry en: van der Horst, Nicole Marije.

Overleden:
Sijpestijn, Johannes Petrus, oud 80 jaar.
de Jong geb. van der Meulen, Dieuwke, oud 68 jaar. 
Andersen geb. Weijers, Maria Cornelia, oud 89 jaar.

stichting met een bestuur dat 
uit vijf bestuursleden bestaat. 
Voorzitter Gerard Versteege 
heeft veel vernieuwingen aan-
gebracht, zoals onder andere 
een trap naar de benedeneta-
ge. Hierdoor is er meer ruimte 
geschept voor het tentoon-
stellen van de jutterscollectie. 
Ook het zeewateraquarium 
kreeg een plaatsje in het bene-
dengedeelte. Tevens is er een 
klein documentatiecentrum 
en via getoonde DVD’s is het 
museum bij uitstek geschikt 
geworden voor groepen. 

Bom gebarsten
Iedereen is enthousiast, alleen 
Kruiswijk kan zich in sommige 
activiteiten niet vinden. Een 
paar dagen terug is de bom 
gebarsten en Versteege heeft 
het vertrouwen in het be-
stuurslid Kruiswijk per direct 
opgezegd. Ook de andere drie 
bestuursleden zijn opgestapt. 
Hoe nu verder? Op deze vraag 
is tot nu toe nog geen ant-
woord te geven. 

Bestuurscrisis Juttersmu-ZEE-um
Het ging de laatste tijd zeer goed bij het Juttersmuseum. Di-
verse vrijwilligers hebben zich spontaan aangemeld en re-
centelijk is er een tweede zeewateraquarium aangeschaft. 
Aan het bezoekersaantal (>150.000) is het succes af te lezen 
van het leukste en gratis jaarrond evenement van Zandvoort. 
Maar met de voorwaartse stap is niet iedereen blij. 

door Nel Kerkman

Voor de tweede keer in de ge-
schiedenis van het zevenjarige 
bestaan van het museum is er 
een kink in de kabel gekomen. 
De eerste keer was er wrevel 
rondom het besluit van Victor 
Bol om zelfstanding met zijn 
‘Strandactief’ verder te gaan. 
Zijn formule, die los staat van 
het Juttersmu-ZEE-um, is zeer 
succesvol gebleken. 

Grondleggers
De verhouding tussen Victor 
Bol en Wim Kruiswijk, de 
grondleggers van het mu-
seum, is nadien omgeslagen 
in een onhoudbare situatie. 
De samenwerking tussen de 
twee mannen verloopt, op 
zijn zachtst gezegd, niet meer 
vlotjes. Daardoor verslech-
tert de situatie binnen het 
Stichtingsbestuur waar ook 
Kruiswijk bestuurder van is.

Vernieuwing
Het Juttersmu-ZEE-um is een 

Heden overleed onverwachts 
onze innig geliefde man, 

vader en grootvader

 
J.W.J. de Vries

- Jan -

  * 16 augustus 1922  †19 februari 2007

in de leeftijd van 84 jaar.

Zijn gedachten zullen wij in hoge ere houden.

  W. de Vries-Casoetto
  Rosali de Vries
  Philip de Vries
  Daniëlla en Vanessa Swaab

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.
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Verkeersring Zandvoort
Het college van B&W heeft de belofte om een  
onderzoek te laten doen naar de Verkeersring 
Zandvoort, ingelost. In een brief aan de politieke 
partijen in de gemeenteraad zet het college het 
een en ander uiteen.

De fracties wilden graag 
weten wat de mogelijk-
heden zijn om een be-
paald wegprofiel aan 
te leggen op de wegen 
van de ‘verkeersring’ van 
Zandvoort. Er wordt on-
derscheid gemaakt tus-
sen een zogeheten ‘ge-
biedsonstluitingsweg’, 
waarbij een maximale 
snelheid van 50km/uur 
geldt, en een ‘erftoe-
gangsweg-plus’ waar 
een maximale snelheid 
van 30km/uur geldt. 

Minimale breedte 
Ten aanzien van het 
minimale wegprofiel 
van een gebiedsont-
sluitingsweg is de 
actualisatie van het 
Gemeentelijke Verkeers- 
en Vervoersplan in 2005 
(GVVP 2005) duidelijk. 
Een minimale breedte 
van de weg moet 16,50 
meter zijn. Het ruim-
tebeslag, dat nodig is 
voor gebiedsontslui-
tingswegen (om dus 50 
km/u te mogen rijden), 
is hierdoor niet moge-
lijk in de bocht van de 
Kostverlorenstraat en 
op de smalle gedeelten 
van de Hogeweg.

Hogeweg
Het parkeren aan beide 
zijden van de Hogeweg, 
daar waar voldoende 
openbare ruimte be-
schikbaar is, kan bij her-
inrichting wel gehand-
haafd blijven. “Er zal 
naar gestreefd worden 
minimaal het huidige 
aantal parkeerplaatsen 
terug te brengen”, ant-
woordt het college.

Kostverlorenstraat
Het college gaat ver-
der: “Een goed func-
tionerende verkeers-
ring is zo sterk als de 
zwakste schakel. In de 
Kostverlorenstraat tus-

sen de Sophiaweg en 
de Zandvoortselaan is 
een wegprofiel van een 
gebiedsontsluitingsweg 
niet mogelijk. Daar is 
dus een profiel van een 
‘erftoegangsweg-plus’ 
aangelegd. Voorstel is 
om bij de onoverzichte-
lijke bocht in dit deel van 
de Kostverlorenstraat 
een adviessnelheid van 
30 km/u aan te geven.” 

Minder comfort
Door de verkeersring 
kunnen hulpdiensten 
de woonwijken met ac-
ceptabele aanrijtijden 
bereiken. Bij verlaging 
van maximumsnelheid 
van 50 naar 30 km per 
uur, zullen de aanrijtij-
den van de hulpdien-
sten toenemen, even-
als de rijtijden van het 
openbaar vervoer. Het 
comfort voor de weg-
gebruikers zal afnemen, 
door de wenselijke ver-
keersmaatregelen (de 
‘hobbels en bobbels’) 
behorende bij een 30 
km/u inrichting.

Subsidies vervallen
Het college is bang dat 
wanneer zij overgaat tot 
verlaging van de maxi-
mum snelheid naar 30 
km/u, zij subsidie van 
de provincie mis zal lo-
pen: “De aanvragen van 
de provinciale subsi-
dies kunnen afgewezen 
worden, indien wij op 
de doorgaande wegen 
en busroutes de maxi-
mumsnelheid naar 30 
km/u verlagen. Zeker 
de ‘BDU’-subsidie, die 
van toepassing is op de 
Zandvoortselaan ‘on-
der de bomen’, en de 
‘Regionetsubsidie’ voor 
herinrichting van de 
dubbele kruispunt aan 
de Tolweg, zullen dan 
naar alle waarschijnlijk-
heid vervallen.”

Politiek

Politiek

ren eveneens alle fracties over-
tuigd. Maar de vraag of er nu 
sprake is van voldoende werk-
zaamheden voor een volledige 
jaartaak leverde de nodige vra-
gen op van oppositiepartijen 
CDA, GBZ en SP. Ook wilden 
de partijen weten of de in 
een CDA-motie van november 
voorgestelde periode, waarin 
de noodzaak nader zal worden 
bekeken, nu verstreken is.

Opmerkelijk tijdens deze dis-
cussie was dat wethouder 
Tates liet blijken de cijferma-
tige benadering van de opposi-
tie niet relevant te vinden. Ook 
nu kozen de coalitie ondersteu-
nende fracties de zijde van het 
college. De VVD liet daarmee 
de gegeven steun aan de CDA-
motie van november vallen. De 
oppositie partijen zullen in de 
komende raadsvergadering op 
de zaak terug komen.

Coalitie mild voor college
Coalitie partijen VVD, OPZ en PvdA kenden tijdens de integrale 
commssievergadering Raadszaken en Planning & Control een 
eensgezinde dinsdagavond. Bijna klakkeloos gingen de par-
tijen akkoord met een voorbereidingskrediet van € 900.000 
voor de bouw van een parkeergarage en het aanstellen van 
groenbeleidsmedewerker.

Alle fracties zijn overtuigd van 
de noodzaak om onder het Louis 
Davids Carré een parkeergarage 
te bouwen, voor maximaal 700 
auto’s. Vooral de oppositie had 
vragen over de financiering. 
Zo voelde Gijs de Roode (CDA) 
wethouder Wilfred Tates aan 
de tand over die financiering, 
die volgens het voorstel onder 
andere moet komen uit het 
parkeervereffingsfonds. Tates 
probeerde De Roode gerust te 
stellen, maar die vond dat de 
zaak niet als een hamerstuk aan 
de raad kan worden voorgelegd. 
Over de nieuwe parkeervisie 
waaraan momenteel gewerkt 
wordt, hadden alle fracties vra-
gen. Wethouder Tates zegde 
toe dat deze binnenkort in de 
commissie zal komen.

Groen
Over de noodzaak van een 
goede groenvoorziening wa-

selijke VVV-kantoor aan het 
Schoolplein in het weekend ge-
sloten is en in de week maar zeer  
kort geopend is. Tates liet aan 
het eind van zijn antwoord 
ook weten dat er naar een 
oplossing wordt gezocht  
en dat daarbij andere mogelijk-
heden dan werken met een VVV 
niet uitgesloten worden.

Ontvredenheid over VVV
Het college is ontvreden over 
het functioneren van de VVV. 
Dat liet wethouder Tates dins-
dagavond weten tijdens de 
rondvraag van de integrale com-
missie Raadszaken en Planning 
& Control. Tates maakte de 
opmerking naar aanleiding 
van de vraag van VVD-raadslid 
Jerry Kramer, waarom het plaat-

Geluidshinder Zandvoort. In 
een eerste reactie antwoord-
de circuit-directeur Hans Ernst 
teleurstellend: “Jammer, maar 
we gaan opnieuw een vergun-
ning aanvragen. We blijven 
vechten.”

Geen extra geluidsdagen voor
Circuit Park Zandvoort

De Raad van State heeft woensdag uitspraak gedaan over zeven 
extra geluidsdagen voor Circuit Park Zandvoort. De argumenten 
die Gedeputeerde Staten aanvoerde om de milieuvergunning 
van ons nationale autosportcircuit te veranderen, zijn door het 
hoogste rechtscollege van Nederland van tafel geveegd. 

De rechters zijn van mening dat 
economische redenen die aan-
gevoerd werden, niet opwegen 
tegen de bezwaren die inge-
bracht werden door stichting 
Duinbehoud, Milieufederatie 
Noord-Holland en stichting 
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 Evenementen Agenda

Februari

Cabaret: ‘Kun min woni an’ 
Samba Schutte, Circus Theater 
Zandvoort, aanvang 20.15 uur 

Zondagmiddagpodium: Wendy 
Mollee in Het Huis in de Duinen. 
Toegang €4,00, aanvang 14.30 uur
 

Maart

De Babbelwagen: Dia special over  
Oud-Zandvoort. Hotel Faber, 
 aanvang 20.00 uur 

Jazz in Zandvoort:   
Xandra Willis, aanvang 14.30 uur

Pokertoernooi: Texas Hold’em 
in Holland Casino Zandvoort

Genootshapsavond: Genootschap 
Oud Zandvoort. Gebouw De Krocht,  
aanvang 19.00 uur

Circuit Park Zandvoort: Final Six 
(Dutch Winter Endurance Series) 

An inconvenient truth
Filmvoorstelling in Circus Zandvoort, 
met aansluitend een discussie o.l.v.  
waarnemend 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 
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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 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

Met	oog	en	oorde	badplaats	door
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?

Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Wegspoelen strand
Het CDA heeft schrifte-
lijke vragen gesteld over 
het wegspoelen van stuk-
ken strand aan de Noord-
Hollandse kust. Hoewel 
Rijkswaterstaat verantwoor-
delijk is voor grote delen van 
het strand, blijkt volgens de 
vragenstellers in de praktijk 
dat het daadwerkelijke pro-
bleem verder ligt dan een 
getrokken streep met pot-
lood op een kaart. De CDA-
fractie vindt dan ook dat de 
provincie Noord-Holland 
een belangrijke rol hierin 
speelt en dat men deze 
verantwoordelijkheid moet 
nemen. De vragenstellers 
wijzen erop dat als toeristen 
het Noord-Hollandse strand 
gaan mijden, dat een klap 
voor de economie zou zijn. 
Het CDA wil daarom we-
ten of GS op korte termijn 
maatregelen willen nemen 
om de brede stranden langs 
de kust te behouden. Tevens 
wordt gevraagd of GS bereid 
zijn om contact op te nemen 
met het Provinciaal Overleg 
Kust (POK), de betrokken ge-
meenten en de andere kust-
provincies om afspraken te 
maken over dit onderwerp. 
Welke maatregelen het 
CDA op doelt wordt niet 
vermeld. 

Bureaucratie
Ingezonden door een lezer. 
Afgelopen week hebben 
mensen hun overleden Jack 
Russeltje (waar ze zo van 
hielden) in de duinen begra-
ven. Er werd een mooi plekje 
uitgekozen: in het talud even 
ten westen van het fietstun-
neltje, tussen het visserspad 
en Zandvoort Noord. Na een 
paar dagen kregen de vos-
sen hier lucht van. Het ka-
daver werd opgegraven en 
versleept. Samen met een 
zooitje oude doeken en een 
deken lag zondag de hele 
boel in de stromende regen 

naast het fietspad te stinken. 
Als goed burger bel je als 
eerste de politie Zandvoort. 
“Daar zijn we niet voor” was 
het antwoord. Daarna het 
Landelijk meldnummer ge-
beld om vervolgens door-
verbonden te worden naar 
regio Kennemerland die mij 
weer doorschakelde naar de 
Dierenambulance. Er was 
geen wagen in het weekend 
maar maandagochtend zou-
den ze hun best doen.Prima 
geregeld! Tot maandag ble-
ven de stinkende lappen en 
deken liggen. Weliswaar la-
gen ze nu op het terrein van 
het PWN. Via de website van 
het PWN kwam ik achter het 
klantenservicenummer en 
kwam ik uiteindelijk bij een 
bandje terecht. “Voor overige 
vragen toets 6” en dan “Om 
u beter van dienst te kunnen 
zijn, toets nu uw 6-cijferig re-
latienummer in”. Hallo, waar 
haal ik dat nu weer vandaan? 
Ja, gevonden op de waterver-
bruikrekening. De hele pro-
cedure maar weer opnieuw 
doorlopen. Eindelijk kreeg 
ik een juffrouw van de klan-
tenservice aan de lijn waar ik 
het verhaal aan vertelde. “Nou 
meneer, daar zijn wij niet voor 
en ik kan het ook niet doorge-
ven. U moet het hoofdkantoor 
in Haarlem bellen”. Tenslotte 
kreeg ik een mijnheer aan de 
lijn waaraan ik opnieuw het 
hele verhaal vertelde. Zijn 
antwoord: “ Nou meneer, 
daar zijn wij niet voor. Belt 
U de Klantenservice maar”. 
Ja, maar dat heb ik net ge-
daan en zij zeggen dat ik het 
hoofdkantoor moet bellen. 
“Oh, nou weet u wat? Hier 
heb ik een alarmnummer voor 
u, dat moet u maar bellen”. 
Weet u wat mijnheer van het 
PWN….Zoek het lekker zelf uit.  
Moraal van het verhaal: Als 
de mensen hun overleden 
hondje hadden laten creme-
ren dan was dit verhaal niet 
geplaatst.

Beldriedaagse 
Hopelijk heeft deze belactie 
meer resultaat dan de actie 
van het vorige berichtje. Op 
20, 21 en 22 februari 2007 or-
ganiseren Provinciale Staten 
een ‘Beldriedaagse’ over de 
jeugdzorg in Noord-Holland. 
Gedurende deze dagen 
staan leden van Provinciale 
Staten van 9.00 tot 21.00 
uur klaar om mensen te 
woord te staan die tegen 
knelpunten in de jeugdzorg 
zijn aangelopen of andere 
ervaringen met de jeugdzorg 
hebben en daarover willen 
praten. De Beldriedaagse 
richt zich vooral op gebrui-
kers, aanbieders en profes-
sionele jeugdzorgwerkers. 
Zij kunnen op deze wijze 
hun ervaringen delen met 
Statenleden die graag willen 
horen wat eventueel beter 
of anders kan. De provincie 
bepaalt namelijk als plan-
ner en subsidiegever van de 
jeugdzorg welke zorgaan-
bieder in Noord-Holland 
welke zorg aanbiedt. 

‘Het Zwaard van Kristal’

Afgelopen zondag vond 
in het Spui-theater in Den 
Haag het Boekids Festival 
voor de jeugd plaats. Na 
een geslaagd optreden met 
andere jeugdauteurs, toon-
den de regionale radio en 
TV veel belangstelling voor 
onze schrijvende plaatsge-
noot Gerard Delft. Hij wist 
met zijn laatste werk ‘Het 
Zwaard van Kristal’ de zaal 
twintig minuten lang te 
boeien.

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 informatie,
bel: 

06-42053349
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop: 

meubelen, 
oud speelgoed, 

kristal, porselein, 
schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. 
Tel. 5731787, 

ook op zondag. 
Dinsdag gesloten. 

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Met ZandvoortPas 
50% korting 

op een zandkorrel 

Let op: a.s. wo/do/vr/za  
12/17 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 xxxl. 
€15 p.st./3 voor €25.
Nw. Fietsen 18 versn. 
€99. Omafiets €149. 
Nw. Habana scooter 
€1499. Div. kleuren.
Iedere week koopjes 

halen. Op=weg=pech.
Duinstraat 14  

(t.o. brandweer)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Te koop: 
Peugeot 306 XR 1.4 

5-drs. hatchback. 
Bwjr. juni 1998, 
rood metallic, 

90.000km, €3.900. 
Tel. 06-1432 4444 

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerard 60? 
Nee, 2x 30… 

GEFELICITEERD!
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Pierrie: 
vanaf nu welkom 

bij de Voedselbank. 
Prettige verjaardag, 

koffieclub De Lip.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Na het tennissen 
is van je leeftijd 
niets te merken! 
Je tennisvriend. 

ZANDKORRELS

Afgelopen zondagavond heeft 
de politie een 15-jarige jongen 
uit Zandvoort aangehouden in 
de Van der Moolenstraat, om-
dat hij in het bezit was van een 
nepvuurwapen. Het wapen 
bleek geladen met een echte 

kogel. Omdat het een nepwa-
pen betrof kon de kogel echter 
niet worden afgeschoten. Het 
wapen en de kogel zijn door 
de politie in beslag genomen. 
Tegen de jongen is een proces-
verbaal opgemaakt.

An Inconvenient Truth
in Circus Zandvoort

Deze discussie staat onder 
leiding van waarnemend 
burgemeester Hester 
Maij. Uit Den Haag wor-
den mevrouw Neppérus 
(Tweede Kamerlid VVD) 
en Wijnand Duyvendak 
( Tw e e d e  K a m e r l i d 
GroenLinks) verwacht. 
De voorverkoop start 23 
februari aanstaande.

Snaar
An Inconvenient Truth is 
een film die in Zandvoort 
een snaar raakt. De bad-
plaats zal de gevolgen 
van de opwarming van 
de aarde aan den lijve on-
dervinden. Niet alleen die 
van een stijgende zeespiegel, 
maar ook de gevolgen van een 
klimaatsverandering die mis-
schien nattere zomers met 
zich meebrengt of misschien 
wel lange, warme zomers. Of 
krijgen we meer stormen te 
verduren? Stormen van het 
kaliber 18 januari jl.  Al Gore 
betoogt op even spectaculaire 
als indringende wijze dat het 
opwarmen van de aarde ver-
oorzaakt wordt door menselijk 
gedrag én dat de consequen-
ties nu al merkbaar zijn. 

Eindexamenonderdeel
Ook de eindexamenkandida-
ten van het Wim Gertenbach 
College zullen de film bespre-
ken bij het vak Milieukunde. 
Ter ondersteuning van dit 
programma zijn de leerlin-
gen uitgenodigd door Circus 
Zandvoort om op dinsdag 13 

maart om 12.30 uur de film te 
bekijken. Tevens is na afloop 
van deze voorstelling voor de 
leerlingen een discussie ge-
pland. Er is nog een beperkt 
aantal kaarten voor deze voor-
stelling beschikbaar.

Informatie en 
kaartverkoop
13 maart 12.30 uur - 
beperkt aantal kaarten
beschikbaar
13 maart 19.00 uur - 
voorstelling zonder discussie
14 maart 19.30 uur - 
voorstelling met aansluitend
discussie
De kaarten kosten € 7,50. 
Speciale tarieven voor 65-plus-
sers en leden van de Simon 
van Collem Filmclub. De kaart-
verkoop start op 23 februari. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
balie van Circus Zandvoort of 
via www.circuszandvoort.nl

Op initiatief van VVD, GroenLinks en Circus Zandvoort wordt 
op 13 en 14 maart de spraakmakende film An Inconvenient 
Truth in de bioscoop van Circus Zandvoort vertoond. Op  
14 maart vindt aansluitend een discussie over de film van  
Al Gore plaats. 

Politiebericht

15-Jarige met nepvuurwapen

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en uitste-

kende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
06-2747 2920. 

(Zandvoort)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Woningruil: 

Aangeboden: 
ruime 3kamer 65+ flat 

in Haarlem Noord, 
nabij openbaar 

vervoer, winkelcen-
trum en ziekenhuis.

Gevraagd: 
woonruimte in Zandvoort. 

Tel. 5373532
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Martha: 
van harte gefeliciteerd 

en heel veel 
gezondheid! 

Astrid

Te koop: 
d.bl. herenkos-

tuum Oger, met 
krijtstreep. 

Mt.50, zgan, €35. 
Tel. 5713509 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Pierrie 60 jaar. 
Prettige verjaardag! 

Bef, Joop, 
Marco F1, 

Marco-Lippie, 
Tippie, Peter2.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Gevraagd 
meisje (v.a. 16 jaar)
voor de bediening.

Restaurant Harocamo
Kerkstraat 14-Zandvoort

Tel.: 023-5712102
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
Peugeot 306 XR 1.4 

5-drs. hatchback. 
Bwjr. juni 1998, 
rood metallic, 

90.000km, €3.900. 
Tel. 06-1432 4444 
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Weermodellen reden scheve schaats

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 9 10-11 10-11 9

Min 4 7 8 6

Neerslag 55% 70% 80% 80%

Wind zuid 4-5    zuid 5   zzw. 5   zw. 5  

Ook in deze rubriek werd de af-
gelopen weken herhaaldelijk 
gewezen op een mogelijkheid 
van winterweer rond twintig 
februari en met name voorbije 
vrijdagavond leek de meerder-
heid van de weermodellen om 
te gaan richting een serieuze 
doch korte koude-injectie voor 
de Lage Landen, met zelfs de 
mogelijkheid van strenge 
vorst. Nog geen half etmaal 
later gaven diezelfde modellen 
alweer een duidelijk mildere 
tendens aan voor deze week. 

Zelden was er zo’n langdurige 
onderlinge verdeeldheid te 
zien bij genoemde weermo-
dellerie. Maar goed, uitein-
delijk kon de Siberische lucht 
onze omgeving niet bereiken 
en kunnen we straks met Kerst 
zeggen dat we elf jaar achter-
een niet fatsoenlijk op natuur-
ijs hebben geschaatst.

Geen carnavaleske toptem-
peraturen meer de afgelopen 
dagen op Zandvoort en om-
geving, zoals op vrijdag (en in 
Limburg met 17 graden), maar 
meer ‘normale’ waarden rond 
de dubbele cijfers, zoals we die 
kennen dit seizoen.

Op woensdag regende het af 
en toe bij een matige tot vrij 
krachtige zuidzuidwester en 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Het hoofdnieuws op weergebied begin deze week was na-
tuurlijk ‘de winter die nooit kwam’. In de krant van wakker 
Nederland werd zaterdag jl. al volop winterkou aangekon-
digd voor deze week, maar die resolute uitspraak moest 
zondag alweer worden bijgesteld.

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van Speijkstraat 9a Zandvoort

Nassauplein 10  Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Brederodestraat 89  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 895.000,- k.k.

Juliana van Stolbergweg 17   Zandvoort

Vraagprijs:
€ 419.000,- k.k.

• Midden in het “Groene Hart” van Zandvoort 
gelegen eengezinswoning welke de afgelopen 
jaren grotendeels gerenoveerd is!

• Royale woonkamer met toegang tot achtertuin 
en semi-open keuken, moderne keuken in  
L-opstelling vzv div. inbouwapparatuur en toe-
gang tot tuin, 3 slaapkamers op 1ste verdieping 
en 4e ruime slaapkamer met dakkapel op 
zolder, moderne badkamer met douchecabine, 
wastafelmeubel, wandcloset en designradiator;

• Deze 50-er jaren woning beschikt over een 
voortuin op het zuidwesten en een besloten, 
onderhoudsvriendelijke 12 meter diepe achter-
tuin op het noordoosten met stenen schuur;

• Een charmant woonhuis op een geliefd stukje in 
het “Groene Hart” van Zandvoort!

• Woonoppervlakte ca. 120 m², perceel ca. 190 m², 
inhoud ca. 280 m³.

Verzetsplein 40  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

NIEUW

Drukke informatieavond Sportraad
Bijna vijftig bestuurders van Zandvoortse sportverenigingen 
waren woensdagavond naar de informatieavond gekomen, 
die de Zandvoortse Sportraad en sportservice Heemstede 
– Zandvoort hadden belegd. Een unicum, want meestal zijn 
gasten op zo een avond op de vingers van één hand te tellen.

In het clubgebouw van SV 
Zandvoort werd de avond ge-
opend door sportwethouder 
Gert Toonen. Hij hield een 
vurig pleidooi voor één grote 
omnivereniging binnen de 
Zandvoortse sportwereld, 
mede ingegeven door het be-
lang van goed, professioneel 
bestuur. Sportraad-voorzitter 
Wim Buchel zei daarna dat de 
Sportraad en de sportservice er 

voor de verenigingen zijn. Ook 
meldde hij dat het kennisma-
ken met de Zandvoortse sport-
verenigingen, onderdeel van de 
taken van de Sportraad, nu via 
de website www.sportinzand-
voort.nl en via deze krant zal 
gaan geschieden.

WhoZnext
Steffen van der Pol, medewer-
ker van sportservice Heemstede 

– Zandvoort, zette daarna het 
project ‘WhoZnext’ uiteen. Het 
is een project om jongeren te 
prikkelen om meer voor hun 
club te doen. In Zandvoort 
hebben al twee projecten ge-
lopen: een team bij het Wim 
Gertenbach College, een team 
bij SV Zandvoort. Nu staat er 
een derde team, van basket-
balvereniging The Lions, klaar 
om mee te gaan doen aan het 
stimuleringsproject.

Sportbestuurders 
Na de pauze was er ruimte 
ingedeeld voor mr. Peter v.d. 
Aart, jurist bij Sportservice 
Noord-Holland, die het had 
over de verantwoordelijkhe-
den en aansprakelijkheden van 
sportbestuurders. Hij zette een 
aantal zaken uiteen die alles te 
maken hadden met regelge-
ving en duidelijkheid binnen 
een vereniging.

Na afloop was er volop ge-
legenheid om met andere 
bestuurders kennis te maken 
en het eigen netwerk uit te 
breiden.

De komende verkiezingen voor de Provinciale Staten, op 7 
maart aanstaande, zullen bij de meeste stemgerechtigden wel 
de nodige kopzorgen baren. Veelal weet een ‘normale’ burger 
niet wat er zoal leeft in zijn of haar provincie.

Om beslagen ten ijs te komen 
(lees: in het stemlokaal te ko-
men) is www.stemwijzer.nl 
weer van stal gehaald. De tien 
partijen die meedoen aan de 
verkiezingen in Noord-Holland 
zijn: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, 
SP, D66, ChristenUnie/SGP, 
Ouderenpartij NH/VSP, Noord-
Holland Anders/De Groenen 
en de Partij voor de Dieren. 
Dertig stellingen uit hun ver-
kiezingsprogramma hebben 
zij van commentaar voorzien 

en die zijn verwerkt door het 
onafhankelijke Instituut voor 
Publiek en Politiek (die ook de 
Stemwijzer voor de landelijke 
verkiezingen maakt) in op-
dracht van de provincie Noord-
Holland.

Mag Schiphol bijvoorbeeld 
groeien? Moet er een nieuwe 
zeesluis bij IJmuiden komen? 
Mogen er in leegstaande boer-
derijen ook bedrijven komen 
die niets met landbouw te ma-

ken hebben? En moet de pro-
vincie stoppen met het doden 
van muskusratten? Allemaal 
vragen die kunnen leven 
binnen onze provincie. Voor 
Zandvoort komt er natuurlijk 
ook het een en ander kijken. 
Mag het circuit meer dagen 
lawaai maken? Hoe moeten 
we omgaan met de strandaf-
kalving? Bereikbaarheid Kust 
en nog vele andere zaken spe-
len allemaal mee.

U kunt de diverse verkiezings-
programma’s bekijken op 
de website van de provincie, 
www.noord-holland.nl. 
De stemwijzer is via www.
stemwijzer.nl te bereiken.

Stemwijzer voor Provinciale Staten-verkiezingen

Afgelopen vrijdag gaf ondernemer Ferry 
Verbruggen zijn jawoord aan zijn lieftal-
lige Nicole. Ferry is vooral door zijn in-
zet voor de feestmarkten, waarvoor hij 
was genomineerd voor Zandvoorter van 
het Jaar 2006, een echte BZ’er (Bekende 
Zandvoorter) geworden. Het paar 
trouwde dan ook onder zeer grote be-
langstelling in het Zandvoortse raadhuis. 
Na afloop van de plechtigheid strooide 
het paar, traditioneel in Zandvoort, met 
bruidsuiker vanaf het bordes.

BZ’er in huwelijksbootje

• Uniek woonobject: een bijzonder royale, romantische  
vrijstaande villa met carport, oprit voor meerdere auto’s en  
zeer besloten, riante tuin

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar karakteristieke  
elementen (o.a. glas in lood, paneeldeuren, balkenplafonds);

• Royale hal, sfeervolle woonkamer-en-suite met fraaie schouw  
en openslaande deuren naar aangrenzende eetkamer,  
eetkamer met schuifpui naar achtertuin, zeer ruime woon-
keuken voorzien van div. inbouwapparatuur, bijkeuken annex 
gastenverblijf, luxe badkamer met douchecabine, wandcloset, 
wastafel, 4 slaapkamers, vanuit master bedroom toegang tot 
balkon en 2e luxe badkamer met dubbele wastafel, whirlpool 
en douchecabine;

• De besloten achtertuin is gelegen op het zuidoosten heeft een 
oppervlakte van maar liefst ca. 230 m²!

• Woonoppervlakte ca. 180 m², perceelgrootte ca. 500 m²,  
inhoud ca. 475 m³.

NIEUW

• Verrassend ruime, karakteristieke 5-kamer 
bovenwoning (2 woonlagen) met royaal terras 
op het zuidwesten !

• Gesitueerd nabij NS station en op loopafstand 
van strand, zee, duinen en centrum;

• Entree via trap, royale hal met toegang tot  
4 slaapkamers, moderne badkamer en opgang 
naar de living op de 2e verdieping. Royale  
L-vormige living met luxe, landelijke open  
keuken voorzien van div. inbouwapparatuur, 
open haard en toegang tot het riante terras;

• Op de 1ste verdieping 2 balkons aan voor- en 
achterzijde, op de 2e verdieping ruim terras  
op het zuidwesten;

• Uitstekend onderhouden en verrassend ruim: 
een woning die het bekijken absoluut waard is!

• Woonoppervlakte: ca.160 m² (incl. terras), 
inhoud ca. 400 m³.

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

• 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  
en openslaande deuren naar balkon,  
nette keuken voorzien van div. inbouw-
apparatuur, moderne badkamer voorzien  
van ligbad, douche en wastafelmeubel,  
3 slaapkamers;

• Woonoppervlakte: ca. 100 m²,  
inhoud ca. 260 m³Vraagprijs:

€ 229.000,- k.k.

• Modern wonen in 4-kamer maisonnette met 
privé-parking, 2 terrassen en uniek uitzicht over 
een grote binnentuin met waterpartij!

• Gelegen op de begane grond en 1ste verdieping 
van appartementencomplex “Korinthe” in het 
hart van “Park Duijnwijk”;

• Speels ingedeelde living met uitzicht over wa-
terpartij en toegang tot terras, open verbinding 
naar luxe semi-open keuken (vzv div. inbouwap-
paratuur) met eetkamer, moderne badkamer 
met douchecabine, wastafel en design radiator, 
2 slaapkamers met toegang tot 2e terras;

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

• Gehele woning voorzien van hardhouten vloer-
delen, wanden strak gestuukt;

• Een maisonnette om direct te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 95 m², inhoud ca. 230 m³.

10 graden. Laat dit nu ook het 
weerbeeld zijn voor de komen-
de dagen, waarbij het zo nu en 
dan ook gewoon even droog is 
met wat lentezon erbij, om er 
toch nog een beetje een opti-
mistische draai aan te geven 
voor zover mogelijk…

De wester raakt weer op stoom 
boven de Oceaan en geeft ons 
tot en met het weekeinde 
voortdurend die vervelende 
Hollandse wisselvalligheid 
met bovenmodale temperatu-
ren. De winter komt wel even 
in de buurt en reikt tot net 
Noord van Nederland, maar bij 
ons zijn en blijven het de dub-
bele temperatuurcijfers wat 
de klok slaat. Waarschijnlijk zal 
deze winter gemiddeld gaan 
uitkomen op 6,6 graden tegen 
6,0 in de warmste winter tot 
nu toe: dat was 1989/’90.

De kans op een ‘warm’ voorjaar 
is ook veel groter dan in an-
dere jaren trouwens, meldde 
de Noorse weerdienst en ook 
het KNMI kwam hiermee naar 
buiten. Een factor van belang 
daarbij is het nog altijd te war-
me zeewater in Noordwest-
Europa, dat ook min of meer 
de oorzaak was van deze bijna 
gelopen warmste winter ooit.

Weerman Marc Putto

NIEUW

Wim Buchel, voorzitter Sportraad Zandvoort, aan het woord

Ferry Verbgruggen met zijn kersverse echtgenote
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Live bands in The Sandbar: 
The AC Daisies stelen de show

Met elke donderdag- en zaterdagavond live muziek heeft 
The Sandbar in de Haltestraat een unieke formule gecreëerd.  
Eigenaren Rob Sontag en Mike Moore willen dat er weer leven 
in de brouwerij komt. “We wilden in Zandvoort iets opzetten 
dat er nog niet is. En wat is er nu leuker dan live optredens”, 
straalt Sontag. 

Afgelopen zaterdagavond 
was het de beurt aan The AC 
Daisies. De naam zegt al ge-
noeg en vele rockers waren 
naar The Sandbar gekomen om 
deze band te zien spelen. Met 
echte kaskrakers als Highway to 
Hell en Problem Child speelde 
de AC/DC coverband voor een 
uitgelaten publiek. 

Verschillende muziekstijlen
The Sandbar bestaat dit jaar vijf 
jaar en Sontag en Moore von-
den het tijd om het over een 
andere boeg te gooien. Vanaf 
januari verzorgt The Sandbar 
elke donderdag- en zaterdag-
avond live muziek in de vorm 
van een band. “Op dit moment 
zijn we nog rock georiënteerd 
maar we willen eigenlijk zo-
veel mogelijk muziekstijlen 
laten optreden. Zo zullen er in 

de nabije toekomst ook blues-, 
jazz- en funkoptredens voorbij-
komen”, vertelt Sontag genie-
tend van een biertje. 

Vooroordelen
Ondertussen weet de Friese 
hardrockband het publiek 
dusdanig om zijn vingers te 
winden dat met elk nummer 
wordt gedanst en keihard 
meegezongen. Degenen die 
daar geen energie voor hebben 
blijven lekker zitten in de grote 
loungebanken. “We hopen ook 
dat er met deze nieuwe opzet 
meer gevarieerd publiek bin-
nenkomt. Veel mensen denken 
dat we een coffeeshop zijn 
omdat er een stickie gerookt 
mag worden. We laten juist 
iedereen in zijn waarde, dus 
er mag gerookt én gedronken 
worden. Maar dat betekent 

niet dat er te pas en te onpas 
geblowd wordt. Ik noem het 
maar zo: gereguleerde vrij-
heid”, aldus Sontag. 

Aanloop
Sontag hoopt dat Zandvoort 
warm gaat lopen voor deze 
nieuwe manier van uitgaan. 
In de maand januari liep het 
nog niet storm, maar met het 
optreden van The Red Hot Chili 
Bastards twee weekenden ge-
leden liep The Sandbar hele-
maal vol. “Veel mensen vroe-
gen aan mij waarom wij in de 
rustigste maand van het jaar, 
in januari, juist zijn begonnen 
met een nieuwe opzet. Maar 
we wilden gewoon een rustige 
aanloop hebben naar de zo-
mer toe en hopen dat we over 
een half jaar niet meer weg te 
denken zijn als bar met super 
live optredens.” 

Kiss
In het rijtje van ‘super’ op-
tredens valt zeker The Live 
Tribute to Kiss, op donderdag 
8 maart. “Dat wordt echt een 
superoptreden”, vertelt Sontag 
enthousiast. “Deze gasten uit 
Hongarije zijn de beste Kiss 
coverband van Europa. Ze 
geven maar drie optredens 
in Nederland en een daarvan 
is dus bij ons. Helaas zijn we 
wel genoodzaakt om voor dit 
optreden vijf euro toegang te 
vragen. Echt een uitzondering 
hoor, want normaal gesproken 
is de entree gratis.”

The Sandbar: elke donderdag- 
en zaterdagavond live muziek. 
Aanvang half tien. Entree gratis. 

Open 
Huis

Tip!

Tip!

Pokerkoorts in Holland Casino Zandvoort
Op 12 februari organiseerde Holland 
Casino Zandvoort voor het eerst een 
pokertoernooi. De animo voor dit 
zeer succesvolle toernooi was met 60 
deelnemers zeer groot. Het volgende 
toernooi vindt plaats op 5 maart. 

Poker is ongekend populair 
in Nederland. Om alle poker-
liefhebbers de mogelijkheid 
te bieden om de strijd met 
elkaar aan te binden, organi-
seert Holland Casino als eni-
ge legale aanbieder van het 
pokerspel in ons land, vanaf 
1 maart dagelijks diverse po-
kerspellen.

Texas Hold’em
Tijdens het toernooi op 5 maart 
wordt de pokervariant Texas 
Hold’em Limit gespeeld. Het 
maximum aantal deelne-
mers is zestig. De buy-in is  
€ 60,00 met de mogelijkheid 

van één re-buy van € 50,00. 
Inschrijven kan vanaf 26 febru-
ari aan de kassa van Holland 
Casino Zandvoort.
Meer informatie hierover is te 
vinden op www.hollandcasino.
nl/zandvoort

Leefbaarheidsmentor 2006:

Zandvoorters betrokken en actief
Zandvoorters zijn betrokken bij en actief in hun gemeente. Dat 
is een van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2006 
die onlangs is gepubliceerd. Ook blijkt in vergelijk met de vori-
ge Leefbaarheidsmonitor dat meer plaatsgenoten vinden dat 
Zandvoort vooruit is gegaan. De Leefbaarheidsmonitor 2006 
is in opdracht van het gemeentebestuur samengesteld door 
bureau Onderzoek en Statistiek (O en S) uit Haarlem.

In het najaar van 2006 zijn 
554 Zandvoortse inwoners 
benaderd door O en S met 
vragen over allerlei zaken. 
Het is een representatieve 
groep en het was het derde 
onderzoek. De vragen gin-
gen over voorzieningen in 
hun buurt, de leefbaarheid 
van hun buurt, de ontwik-
keling van hun buurt en van 
Zandvoort, het parkeerbeleid, 
het toerisme, en hun maat-
schappelijke participatie. Er 
zijn een aantal opmerkelijke 
dingen aan het licht geko-
men.

Toerisme
Veel Zandvoorters staan 
positief tegenover diverse 
toeristische aspecten van 
het dorp. Een meerderheid 
van maar liefst 86% (!) vindt 
het toerisme positief voor 
de sfeer in het dorp en 84% 
is voorstander van meer jaar-
rondpaviljoens. 76% Wil dat 
Zandvoort buiten het zomer-
seizoen om aantrekkelijker 
wordt gemaakt. Een minder-
heid van slechts 21% (!) vindt 
dat toerisme leidt tot minder 
woongenot.

Vrijwilligerswerk
Bijna drie op de tien 
Zandvoorters (29%) doen aan 
een vorm van vrijwilligers-
werk. Zij geven bijvoorbeeld 
hulp aan buren, zieken of ou-
deren of hebben een functie 
in een club, vereniging, kerk, 
buurthuis of politieke partij 
of zijn actief op een school. 
Het percentage vrijwilligers 
is hoger dan in 2004 en zo 
goed als even hoog als in 
2002.

Dagelijkse bood-
schappen
89% Van de ondervraagden 
is zeer tevreden over het 
aanbod van de winkels in 
hun wijk. Voorzieningen als 
apotheek (95%), huisartsen 

(90%) en basisonderwijs 
(89%) scoorden ook hoog. 
Voorzieningen voor jongeren 
echter haalden de bescha-
mende score van slechts 33%. 
Daar ligt dus nog een terrein 
dat ‘geëxploiteerd’ moet wor-
den. Ook het parkeerbeleid 
in de wijken haalde slechts 
45% als het ging om zeer te-
vreden.

Parkeerbeleid
Een minderheid van de 
Zandvoorters (36%) is tevre-
den over het parkeerbeleid
van de gemeente. De helft 
is er niet tevreden over en 
14% heeft geen mening. 
Overigens is het aandeel te-
vreden Zandvoorters, hoewel 
nog steeds een minderheid, 
wel sterk gegroeid in de pe-
riode 2002-2006. Ook met 
2004 is er een verschil. Via de 
Leefbaarheidsmonitor moch-
ten de Zandvoorters zich 
uitspreken over de vraag of 
de gemeente het vergunnin-
genstelsel moet uitbreiden 
dan wel afschaffen. In 2006 
is ruim een derde (37%) van 
de Zandvoorters voorstan-
der van uitbreiding, bijna de 
helft (49%) wil niet uitbrei-
den en 14% heeft hier geen 
mening over. Eveneens ruim 
een derde (38%) is voorstan-
der van afschaffing, de helft 
(51%) is tegen afschaffing 
en 11% heeft geen mening. 
Zandvoorters die pleiten voor 
afschaffing, vinden in meer-
derheid (68%) dat dit overal 
in Zandvoort zou moeten; 
bijna een derde (32%) is voor 
afschaffing maar niet in alle 
wijken.

Volledige uitkomst
Wie de volledige uitkomst van 
het onderzoek wil lezen, kan 
terecht op de website van de 
gemeente, www.zandvoort.
nl. Surft u naar Bestuur ver-
volgens naar Beleid, Nota’s, 
Plannen en Rapporten.

Gat!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

2a  
Zandvoort

Vraagprijs: € 335.000 k.k.

Uw woning verkopen? Bel voor gratis waardebepaling!

Gelegen op de zandgronden achter Zandvoort 
ligt deze charmante villa “Klein Saxenburg”. 
Royaal woonhuis met 3 slaapkamers en een 
grote zolderruimte. Naast de woning is de 
garage gelegen met een oprit voor meerdere 
auto’s. 

• De woning verkeert is een prima staat en 
kan zo betrokken worden;

• Sfeervolle details aanwezig,  
de oude potkachel en balkenplafond;

• Woonoppervlakte ca. 75 m2.

Vraagprijs:  € 239.000 k.k.

Vraagprijs: € 649.000 k.k. 

U zoekt een karakteristieke woning met 2 
slaapkamers in het centrum van Zandvoort?
In de Zuiderstraat nabij het strand, de duinen 
en het centrum staat deze gezinswoning met 
voor- en achtertuin, 2 slaapkamers en een 
ruime badkamer met ligbad en douche.

• De woning verkeert is een prima staat en 
kan zo betrokken worden;

• Sfeervolle details aanwezig, de oude potka-
chel en balkenplafond;

• Woonoppervlakte ca. 75 m2.

Heerlijk ruime en moderne 5- kamer (ca. 150m2) 
maisonnette verdeeld over drie woonlagen aan 
de gezellige Van Speijkstraat.  Royale woon-
kamer én aparte eetkamer v.v. openslaande 
deuren naar het zonnige terras! Privé parkeer-
plaats in de parkeerkelder en de berging. Ideale 
gezinswoning!

• Riante zonneterrassen aan voor- en achterzijde;
• Altijd parkeren door vergunning gebied voor 

bewoners;
• Servicekosten € 94,= per maand;
 woonoppervlak ca. 150 m2.

Ondernemers opgelet: Al bijna 2000 ZandvoortPassen in omloop

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nlZuiderstraat

   319
Bentveld

De Zandvoortselaan 

   2-151  
Zandvoort

 Van Speijkstraat 

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
Foto: Gerard Boukes

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

E-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Uitstekend onderhouden royale eengezins -
wo ning  met voor- en achtertuin, gesitueerd in 
woonwijk op ca. 50 meter van het strand en 
nabij het dorpscentrum.
Indeling: beg.gr.: entree; hal; toilet; doorzon-
woonkamer met plavuizen vloer en trapkast; 
open keuken v.v. inbouwapparatuur; 1e etage: 
overloop; 2 royale slaapkamers; badkamer met 
wastafel, douche en wasmachine-aansluiting; 
2e etage: ruime zolderkamer met dakkapel. 
C.v. gas (Bosch HR 2005).

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Haarlemmerstraat 88a Hogeweg 62/12 Dr. J.G. Mezgerstraat 70

In het centrum ligt op de 3e en 4e etage deze ver-
zorgde driekamermaisonette met twee balkons 
op het zuiden en uitzicht over de duinen. Eigen 
parkeerplaats en berging op de begane grond. 
In 2003 is het appartement geheel verbouwd en 
onder meer v.v. een nieuwe keuken met inbouw-
apparatuur en badkamer. Totaal 2 slaapkamers.
• Woonoppervlakte ca. 70m2.
• Servicekosten € 112,50  per maand.
• Eigen CV ketel (ATAG HR 2005).
• Kortom leuk appartement om zo  te betrekken. 

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

In karakteristieke straat gelegen uitstekend 
onderhouden halfvrijstaand woonhuis met voor-  
en verzorgde achtertuin op het zuiden met achter-
om. Aan de achterzijde uitgebouwd en recht 
opgetrokken achtergevel. Woonoppervlakte ca. 
100 m2. L-vormige woonkamer v.v. laminaatvloer 
en schuifpui naar de tuin; open keuken; 3 slaap-
kamers waarvan 1 op de begane grond; moderne 
badkamer v.v. whirlpool, separate douche, was-
tafel en toilet; gang met grote bergkast.

Huurprijs € 1.050,- per maand 
excl. gas, water en elektriciteit.
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C U L T U U R Gul applaus voor Die Fledermaus
Operetteminnend Zandvoort ging er eens goed voor zitten. In 
de ruime Agathakerk werd vorige week vrijdag ‘Die Fledermaus’ 
van componist Johann Strauss Jr. opgevoerd. De operettevereni-
ging Odeon uit Alkmaar, een groot aantal solisten en het orkest 
Philharmonia uit Amsterdam wisten onder leiding van dirigent 
Paul Waerts een onvervalste operettesfeer op te roepen. 

door Ton Timmermans
 

“We nemen u mee naar het 
Wenen van de negentiende 
eeuw.” Toos Bergen beschrijft 
vóór elk bedrijf de situaties 
van de personages. Door haar 
verteltrant voegt deze drij-
vende kracht achter de klas-
sieke concertreeks iets extra’s 
toe aan de avond. Ondanks 
het ontbreken van een decor 
vertolken de zangersolisten 
hun toneelrol op beeldende, 
boeiende manier. Vooral wan-
neer hun gezang ondersteund 
wordt door het koor genieten 
de toehoorders zichtbaar. “Een 
waar feest”, oordeelt een toe-
hoorster na afloop.

Meeslepend meesterwerk
Die Fledermaus geldt als oer-
voorbeeld voor alle Duitstalige 
operettes en tevens als de best 
geslaagde. Toch was die operet-
te aanvankelijk een mislukking. 
De toentertijd (1874) gevreesde 
Weense muziekcriticus Hanslick 
vond in het nieuwe werk ‘hele-
maal niets mousserends en 
prikkelends’ terug. Pas na op-
voeringen in Berlijn en Parijs 
veroverde Die Fledermaus alle 
Europese theaters. De uitvoering 
werd een meeslepend meester-
werk. De volgende uitvoering 
die Classic Concerts organi-
seert is het Accordeonconcert 
op 18 maart, dan weer in de 
Protestantse kerk. 

Hun inspiratiebron ligt in 
Frankrijk. De eerste schetsont-
werpen ontstaan in hun Zand-
voortse atelier. Het kunste-
naarsduo Berkman en Janssens 
kleedt de openbare ruimte aan 
met Kunst. Oorspronkelijk, 
herkenbaar en volumineus. Sa-
menwerking tussen techniek 
en Kunst verhoogt de kwaliteit 
van de omgeving. het ProRailgebouw. Een kunst-

hekwerk leidt naar de entree en 
van verre is het kunstwerk “De 
Moor, de Dame en haar Hondje” 
al te zien. Door het toevoegen 
van het kunstwerk stijgt de 
waarde van de openbare ruim-
te en de speciale verlichting 
verbetert de veiligheid. Beide 
beeldende kunstenaars von-
den destijds hun inspiratiebron 
in historisch onderzoek naar de 
betekenis van de locatie in de 
Gouden Eeuw. 

Het verhaal zoeken
Voormalig Spoorbouwmeester 
Rob Steenhuis is een grote fan 
van het werk van Berkman en 
Janssens. De NS heeft op meer-
dere plekken in Nederland de 
omgeving van het spoor door de 
kunstenaars aan laten kleden. 
“We zoeken altijd naar het ver-

haal van de bewuste plek”, licht 
Margot Berkman toe. Al hun 
kunst straalt een geheel eigen 
grafische werkelijkheid uit. Door 
de herkenbaarheid zit er als het 
ware hun eigen, unieke ‘hand-
tekening’ in. Alle kunstwerken 
hebben een immer vrolijke, 
vriendelijke en speelse decora-
tieve schoonheid.  

En Zandvoort?
Het begon ooit met het verfraai-
en van een tunnel in Utrecht. 
Berkman en Janssens verster-
ken niet alleen de kwaliteit van 
tunnels, maar ook van stations, 
pleinen en winkelcentra. Hun 
wens voor Zandvoort? Margot 
Berkman: “Voor de badplaats 
aan de boulevard een plek ma-
ken waar de toerist zich omhult 
voelt door verhalen die tot de 
verbeelding spreken.”

door Ton Timmermans

Ze werken vanuit  hun 
Zandvoortse atelier. Al ruim 
tien jaar krijgen Berkman en 
Janssens opdrachten van grote 
projectontwikkelaars, over-
heidsinstanties en ProRail. De 
Nederlandse Spoorwegen zijn 
dominant aanwezig in zowel 
het landschap als de steden. Zo 
ook bij het gebouw achter het 
Centraal Station in Amsterdam. 
Op verzoek van ProRail ging het 
kunstenaarsduo aan de slag om 
de Ruijterkade een vrolijk, fris 
aanzien te geven. 

Kunsthekwerk CS 
Amsterdam
Sinds begin dit jaar hoeft daar 
niemand meer te zoeken naar 

Kunst uit Zandvoort maakt Nederland mooi
Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	24	februari	t/m	9	maart	€	24,50
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

In	olijfolie	gegaarde	tarbot
crème van artisjok en lichte gelei van Granny Smith

of
Pastrami	van	tamme	eendenborst

rucolasalade en compote van sinaasappel, kaneel en peer
of

“Lasagne”	van	gegrilde	aubergine
met artisjok, courgette, mozzarella en 

compote van tomaat en komijn
H H H

Goudbrasem	filet	met	een	aigre	douce	van	venkel	
en	pastinaak

met truffelpuree en uitgebakken pancetta
of

Gebraden	Schotse	rib-eye	met	
gecarameliseerde	zuurkool

fondantaardappeltjes en 
hacheejus, geparfumeerd met laurier

of
Bonbon	van	groene	kool,	gevuld	met	quiche	van	

cantharellen	en	oesterzwam
geserveerd met frieten van gepofte aardappel 

en dunne basilicummayonaise 
H H H
Dessert	

Verleiding,	Passie	of	Liefde
Voor	reserveringen:	023-57�6��9/info@tfaz.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

Avond - en weekendbehandeling mogelijk

Schelpenplein 19
2042 HJ  Zandvoort
023- 571 76 75

schelpenplein@zandvoort-aan-zee.nl

Praktijk 
Schelpenplein
Tandartsen & 
Mondhygiënistes

Bloeiende violen
Bloembollen in pot

Primula’s

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

Oranjestraat 18, Zandvoort , tel: 06 22 44 36 39

Massage
bij Rosa

Sport/Shiatsu massage
Ontspannings massage

Hot Stone massage

Massage`s vanaf � 20,- en alleen op afspraak

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats 
een 
Zandkorrel
(zie pagina 4)

Xandra Willis in gebouw De Krocht
Zondag 4 maart is er weer een optreden van Jazz in Zandvoort. 
Dit keer is er een optreden van Xandra Willis, een zeer getalen-
teerde, veelzijdige zangeres. Ze wordt begeleid door het trio 
van Johan Clement. 

De 34-jarige Xandra Willis be-
gon al op jonge leeftijd met 
zingen, begeleid door haar va-
der aan de piano. Haar voorkeur 
ging uit naar soulmuziek , maar 
tijdens haar studie aan het 
Rotterdams Conservatorium 
ging ze zich meer verdiepen 
in het jazz genre. In 1998 stu-
deerde Willis Cum Laude af. 
Voor haar eindexamenconcert 
ontving ze de Esso Prijs. 

Sinds die tijd heeft ze veel er-
varing opgedaan met verschil-
lende formaties en bands. Ze 

zong ondermeer bij de Bigband 
van het Conservatorium in 
Moskou en Sint Petersburg 
en ze maakte, samen met 
deze bigband, in 2001 haar 
debuut op het North Sea Jazz 
Festival. Als soliste heeft ze 
gewerkt met het Rotterdams 
Jazzorchestra. 

Het optreden op 4 maart in 
gebouw De Krocht begint om 
14.30 uur. De entree is slechts 
€10,00. Voor meer informatie 
of reserveren: www.jazzin-
zandvoort.nl 

De winnaar van de jury- en publieksprijs Leids Cabaret Festival 
2006 komt naar Zandvoort. Aankomende zondag 24 februari 
zal hij zijn kwaliteiten aan het Zandvoortse publiek laten zien 
in de theaterzaal van Circus Zandvoort.

Klaar voor een leuke
avond uit? 
In het voorjaar van 2004 be-
gon Samba met stand-up, in 
november van dat jaar haalde 
hij de finale van de Culture 
Comedy Award en werd van-
af dat moment ingelijfd bij 
de A-formatie van de Comedy 
Explosion. In 2006 won Samba 
met grote overtuiging de jury- 
en publieksprijs van het Leids 
Cabaret Festival. De jury for-
muleerde het aldus: “Samba 
toont zich een veelzijdige 
podiumkunstenaar, die alle 
vormen die hij gebruikt nu 
al beheerst. Zijn podiumpré-
sence is sterk, hij weet in de 
stand-upmomenten hilari-
teit te bewerkstelligen, maar 

schrikt niet terug voor kleine-
re, gevoelige scènes.” Oftewel 
alle ingrediënten voor een 
leuke avond uit! 

Informatie en kaartverkoop
De voorstelling start om 
20.15 uur, de entree bedraagt 
€ 12,00. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij de balie van Circus 
Zandvoort (tel. 5718686) of 
via de website www.circus-
zandvoort.nl

Wie op de hoogte gehou-
den wil worden van ko-
mende Stand-Up Comedy 
en Cabaretprogramma’s 
van Stichting KunstCircus 
Zandvoort, kan naam en 
emailadres opgeven bij de 
balie van Circus Zandvoort, 
Gasthuisplein 5 te Zandvoort, 
tel. 023-571 86 86 of zich  
opgeven via website www. 
circuszandvoort.nl 

Hij is half Nederlands en half 
Mauritanisch, heeft in beide 
werelden gewoond en kan in 
deze tijden dus maar één ding 
worden: een loswandelende 
tijdbom! 

Samba Schutte is in 1983 gebo-
ren te Nouakchott, Mauritanië. 
Op tweejarige leeftijd ver-
huisde hij naar Addis Abeba, 
Ethiopië en groeide daar op. 
In 2001 kwam hij naar de 
andere kant van de wereld, 
naar Utrecht, Nederland. 
Om zijn passie te volgen, het 
theater. Hij studeerde aan de 
Hogeschool voor de Kunsten 
te Utrecht. Al snel begon hij 
ook zijn avontuur om come-
dian te worden. 

Winnaar Leids Cabaret Samba Schutte in Zandvoort 

Vrijdag 
23 februari 

zijn wij 
weer open!

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

In verband met ons
60 jarig 
bestaan

ontvangt u van ons 
bij besteding van  

25 euro of meer een

heerlijke fles 
jubileumwijn 

cadeau!

Volop voorjaar
met onze bolletjes

Operette Die Feldermaus in de Agathakerk

Het kunstwerk van Berkman en Janssen achter het Centraal station van Amsterdam

Dakgootreininging

www.koenecleaning.nl

Ook dakgoten hebben 
onderhoud nodig. 

Zand, bladeren of mos 
kunnen bij het afvoeren 
van water vervelende 

problemen veroorzaken. 
Voorkom dit en bel voor 

een afspraak: 06-1432 4444 of 
e-mail: koenecleaning@xs4all.nl



Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Onze nieuwe Sia collectie
is weer binnen.

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op de nieuwe
collectie klein meubelen

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Echte oude Goudse kaas
heerlijk pikant - goed snijdbaar
van € 10,90 voor € 6,98

In	de	maand	februari:
Malse	runder	
rib/braadlappen	
heel	kilo	€	7,95

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

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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 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.

Videoland heeft deze maand een 
schitterende aanbieding voor 
houders van de ZandvoortPas. Als 
u €20 aan films huurt, mag u er 
voor nog eens €20 extra bijhuren! 
Dat betekent dubbel kijkplezier. 
Huurt u dus twee dagfilms, dan 
mag u er nog eens twee extra bij 
uitzoeken. Of vijf ‘normale’ films 
worden er zomaar tien!

Zelfs voor het navullen van uw lege 
inktcartridges kunt u bij Videoland 
terecht. Voor vrijwel alle merken en 
types is het mogelijk om zwarte of 
gekleurde inktpatronen opnieuw te 
laten vullen, voor bedragen die ver 
beneden de prijs van een nieuwe 
cartridge liggen.

Videoland doet al vanaf het be-
gin, in januari 2006, mee met 
de acties van de ZandvoortPas. 
Iedere maand hebben zij een 
andere actie. De videotheek, 
wat tegenwoordig toepasse-
lijker een dvd-uitleenbedrijf 
kan worden genoemd, is altijd 
voorzien van de nieuwste films 
in allerlei soorten en genres. 
Niet alleen films, ook boeken 
en aanverwante zaken zijn bij 
Videoland te koop of te huur. 

Wist u trouwens dat u ook uw 
aanvragen voor de ZandvoortPas 
kunt inleveren bij Videoland? 
Eenvoudig afgeven aan de toon-
bank en u krijgt uw ZandvoortPas 
binnen een week thuisgestuurd.
Videoland is gevestigd aan de 
Louis Davidsstraat en is zeven da-
gen per week geopend van 13.00 
uur tot 21.00 uur. Tel. 5712070
 

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

ZandvoortPas:
Extra films bij Videoland 

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor ZandvoortPas

houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(ma. en di. gesloten)

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Gebraden gehakt +
Boterhamworst +

Achterham:

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
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

H H H H H

H H H H H

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

Voor houders van de Zandvoortpas:
Onze beroemde spare ribs voor €10,- (i.p.v. €13,25). 

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

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% korting 
          op Pilates

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Zomercollectie CKS is binnen

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

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897
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periode stegen de bouwkos-
ten aanzienlijk en moest door 
het uitblijven van het fiat 
van de genoemde commissie 
zonder Rijksbijdrage worden 
gebouwd. Na al deze voor de 
ondernemer ontmoedigende 
strubbelingen, staan de hui-
zen er nu en in record tijd 
gebouwd, want in juli 1956 
is men aan dit grote object 
begonnen. De woningen zijn 
ruim, practisch en van alle 
moderne comfort voorzien!

Om drie uur opende de heer 
Reurekas, door het ontsluiten 
van de winkeldeur, de zelf-
bedieningszaak van de Spar. 
Hij sprak daarop de heer van 
Dongen toe en memoreerde 
o.a. dat op dezelfde dag in 
1934, dus 23 jaar geleden ‘de 
Spar’ in Noord-Holland werd 

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

presents 
RED MONDAY

maandag 26 februari 2007

RICKY RIVARO
MATT STYLES
MC JESSIE K
ACE ON SAX 

22.00 - 05.00 uur 
sponsored by Red Bull

Nieuw in 2007: Gastkoken! 

Maandag 26 februari
Ladies evening v.a. 19.00 uur

Dit wilt u niet missen!
Zaterdag 3 maart

Adam Spoor
Aanvang 17.00 uur 

Gasthuisplein 10 – Zandvoort
Keuken: di t/m zo open van
17.30- tot 21.30 uur (maandags gesloten)

Ook voor uw feesten en partijen
Tel.: 023-5714638 Fax:023-5731454

Dagelijks wisselend 
3 gangen menu vis/
vlees à € 18,50
Hele week tussen 
17.00- en 18.00 uur:
Halve prijs!

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

Prijsvraag
Wat bedoelt men met 
“platvis eet je met de 
  ramen open en rondvis
  met de ramen dicht” ?

bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt 
beloond met een heerlijke verrassing. Stuur uw oplossing 
uiterlijk 28 februari 2007 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! 

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Vrijdag 2 maart
Klaverjassen

aanvang 19.30 uur

Zaterdag 3 maart
Sing along met
Johan & Ronald

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)

Alle recente sportuitslagen!
kijk op 

www.sportinzandvoort.nl

Toen & nu 

Vijverpark nu 
Het vijverpark ligt er prachtig bij. Tegenwoordig omringd 
door bungalows van Center Parcs.

& Heden
Verleden

In de Zandvoortse Courant van 15 maart 1957 komen wij het 
hieronder afgedrukte artikel tegen. In de nieuwbouwwijk, 
die de bijnaam ‘Tranendal’ zou krijgen, werd een aantal 
winkels gepland en geopend. Het werd het eerste ‘winkel-
centrum’ buiten het centrum, te weten aan de Tolweg.

Het artikel gaat over de ope-
ning van de Spar en de zuivel-
winkel van Cees Warmerdam, 
zoon van een grote familie 
die op de Hogeweg een zui-
velbedrijf had. De zaak van 
Warmerdam werd zonder 
plichtplegingen geopend, 
de Spar echter werd officieel 
door de Spar-organisatie in 
gebruik genomen.

In een toespraak sprak een 
spreker de hoop uit dat de 
zoon (Kees) van de nieuwe 
Sparwinkelier J. van Dongen, 
zijn bedrijf op den duur over 
zou nemen. Dat is niet ge-
beurd en ook de zonen van 
Cees Warmerdam hebben 
de familietraditie niet voort-
gezet. In de overige winkels 
werden later gevestigd: de 
kantoorboekhandel van 

Zij specialiseren zich echter op 
de meer fijnere vleeswaren en 
de boerenkaas. De gekoelde 
dranken hebben in hun zaak 
een apart plaatsje. Voor de be-
woners in deze nieuwe wijk is 

de winkel een ware uitkomst, 
aangezien de afstand naar het 
dorpscentrum nogal groot is. 
In de Sparwinkel zwaait de 
heer J. van Dongen, afkomstig 
uit Koog aan de Zaan, waar 
hij twaalf jaar een winkel be-
heerde met Spar-artikelen, de 
bedrijfsscepter. Hij greep zijn 
kans toen de heer H. Reurekas, 
adjunct-directeur van de Spar, 
na ’n bezoek dat hij enige ja-
ren geleden aan de badplaats 
bracht, het idee lanceerde 
om in Zandvoort een winkel 
te openen in een nieuw te 
bouwen wooncomplex. Dat 
het echter nog jaren zou du-
ren voor dit plan kon wor-
den verwezenlijkt, lag aan 
het feit dat de tekeningen 
van de heer Slegers vijf maal 
achtereen door de gemeen-
telijke Schoonheidsadvies 
commissie werden afgekeurd. 
Uiteindelijk is echter, door 
tussenkomst van B. en W.,  
toestemming voor dit object 
verleend. Deze bouwaanloop 
heeft bij elkaar meer dan 
twee jaar geduurd. In deze 

mevrouw Koper-Koreman, de 
groentewinkel van Jan Filmer 
en het sigarenmagazijn van de 
heer Kloprogge.

Twee van de vijf grote winkels 
annex woonhuizen die door 
de Zandvoortse aannemer 
de heer Corn. Slegers zijn ge-
bouwd, werden j.l. woensdag 
in gebruik genomen. De één 
zomaar, of het een dagelijks 
gebeuren was dat men een 
winkelbedrijf opende, de an-
der heel officieel. Om twee uur 
was de heer C. Warmerdam 
samen met zijn vrouw al druk 
met de verkoop bezig in zijn 
prachtige nieuwe zaak aan de 
Tolweg! Een hypermoderne 
koelinstallatie sierde deze win-
kel, die ongeveer dezelfde win-
kelafmeting heeft als zijn va-
ders winkel aan de Hogeweg. 

De huidige situatie geeft een wat somberder 

beeld; de winkel staat al geruime tijd leeg.

 

Nieuwe winkels in nieuwbouwwijk

Vijverpark toen 
 

Het vijverpark in 1938. Op de achtergrond ‘De Vijverhut’, waar vanaf begin jaren vijftig het 
pannenkoekenhuis van Henk Paap was gevestigd.Tot aan de komst van Grandorado in 1989. 
Op 12 oktober werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor het bungalowpark.

opgericht. De spreker was 
overtuigd van het succes 
welke de heer van Dongen 
ook nu weer zou boeken! “U 
vertegenwoordigt de derde 
generatie van Uw familie 
in ons bedrijf”, zei de heer 
Reurekas, “en wij hopen dat 
Uw jongste zoon, die de 
eerste steen heeft gelegd 
van deze zaak, U in de toe-
komst zal opvolgen!” Het 
lijkt ons een genoegen in 
deze grote winkel inkopen 
te doen! Alles staat keurig, 
overzichtelijk in de vakken 
gerangschikt en er is een 
enorme verscheidenheid 
van de meest uiteenlopen-
de artikelen. Ongeveer zes-
tig bezoekers(sters) gaven 
tijdens de Sparreceptie van 
hun belangstelling blijk.
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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

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

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

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 

VRIJDANSEN IN ZANDVOORT (STIJLDANSEN 18+)
Op zaterdag 24 februari aanstaande organiseert Plus-
punt een stijldansavond voor iedereen die het leuk 
vindt om te dansen of hiermee kennis wil maken. Deze 
avond staat onder leiding van onze ervaren en pro-
fessionele dansleraar, de heer R. Dolderman. Eindelijk 
weer een leuke plek waar u vrijuit kunt stijldansen op 
alle niveaus. Enthousiaste dansers kunnen zich bij ons 
ook aanmelden voor danslessen in het nieuwe seizoen. 
U bent van harte welkom op zaterdag 24-2 van 20.00 
tot 24.00 uur en de entree bedraagt € 5, - 
 
EXCEL 
U houdt de ledenadministratie bij van uw kaartclub, u 
moet een enquête uitwerken, u bent verantwoordelijk 
voor de begroting van uw hobbyclub. Al deze zaken 
kunnen eenvoudig geklaard worden met behulp van 
Excel. U leert in acht lessen hoe u gegevens makke-
lijk kunt invoeren, wijzigen en bewaren; u leert werken 
met formules en functies om berekeningen te maken 
én u leert de gegevens op een mooie en overzichtelijke 
manier te presenteren, bijvoorbeeld in een grafiek. De 
cursus bestaat uit zes lessen van twee uur. De cursus 
start op donderdag 8 maart van 19.30 tot 21.30 uur. 
De kosten bedragen € 90, -

WORKSHOP MEDISCHE AROMATHERAPIE
Thema: EHBO kastje en de huisapotheek aan huis. 
Aromatherapie tegen hoofdpijn, hoesten, kleine onge-
lukken, verkoudheden, geur- en luchterzuivering, insec-
tenbeten, allergieën, wondjes etc. De workshop wordt 
gehouden op vrijdag 9 maart van 10.00 tot 14.00 uur. 
De kosten voor deze workshop bedragen € 12, - excl. 
€ 8,50 materiaalkosten (betalen bij de docente).

MOZAÏEK
Op woensdag 14 maart om 19.30 – 22.00 uur star-
ten we een cursus mozaiek. Hier leert u een prachtige 
mozaiek te maken. Houdt u van ingetogen- of van knal-
kleuren, een spiegel met een mooie rand, een huisnum-
mer, een blad van een tafel versieren of iets naar uw 
eigen fantasie, alles is mogelijk. De cursus bestaat uit 
vier lessen en de prijs is  € 77,50 inclusief materiaal.

AYURVEDISCH KOKEN
Op donderdag 15 maart om 19.30 tot 21.30 uur or-
ganiseren wij een lezing over Ayurvedisch koken. De 
entree bedraagt € 6,-. In de Ayurvedische traditie is 
een uitgekiende relatie gelegd tussen de gezondheid en 
voeding. Voeding is het belangrijkste medicijn is een be-
kende uitspraak in de Ayurvedische gezondheidsleer. 

In deze lezing maakt u kennis met de Ayurvedische voe-
dingsleer. Qua smaak is dit de rijke Indiase keuken ten 
voeten uit met al zijn kruiden en specerijen. Er worden 
alleen verse ingrediënten gebruikt en het is een vege-
tarische keuken. Na de lezing bestaat de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een tweedaagse kookworkshop. 
De zachte, rijke smaken zullen u zeker aanspreken en 
de recepten zijn zeer eenvoudig te bereiden.

KORENDAG
In de vorige ladder stond vermeld dat deze op 25 
maart 2007 zou plaatsvinden. Deze dag is verzet naar 
zondag 10 juni 2007! Verdere informatie volgt.

Carnaval in Seasons 
Wie dacht dat ze alleen in het zuiden kunnen carnavallen, 
heeft het mooi mis. Afgelopen zaterdag organiseerde disco-
theek Seasons, gelegen aan de Kosterstraat, namelijk een 
heus carnavalsfeest. 

Seasons is één van de weinige 
gelegenheden in Zandvoort 
die zich het afgelopen week-
end in de carnavalssfeer waan-
de. Zaterdagavond om 23.00 
uur opende de discotheek 
zijn deuren voor alle liefheb-
bers van het carnaval. Om de 
avond zo geslaagd mogelijk te 
maken, had de organisatie van 
het feest aan allerlei extraatjes 
gedacht. Zo werden er vanaf 
openingstijd bijvoorbeeld 
leuke hebbedingetjes, zoals 
T-shirts, uitgedeeld onder de 
feestende bezoekers. Degene 
die zich in het leukste, origi-

neelste of mafste carnavals-
pak had gehesen, won zelfs 
een weekendje weg naar ei-
gen keuze. 

Polonaise 
De dresscode die de discotheek 
had aangekondigd luidde: 
“Je mag verkleed, wij zijn het 
ook!” Hoewel vele jongeren 
gewoon vertrouwd in eigen 
kleding kwamen, hadden de-
gene die verkleed gingen zich 
extra goed uitgedost. Het was 
overigens een ‘blonde zuster’ 
die er vandoor ging met het 
weekendje weg. Op de carna-

valsmuziek die de hele avond 
door de discotheek klonk, werd 
regelmatig in polonaise door 
de zaal gelopen. Onder het 
aanwezige gezelschap zat de 
sfeer er goed in. 

Opkomst
De opkomst viel wel een beetje 
tegen. Misschien zijn we hier 
aan de kust toch niet zulke 
carnavals-gangers? Maar al 
met al kijkt Seasons Zandvoort 
toch terug op een geslaagde 
carnavalsstunt. 

Volgende feest
Voor de feestgangers is het vol-
gende themafeest in Seasons 
op zaterdag 10 maart. Dan zal 
er een ‘Tiroler Apres-Ski Abend’ 
worden georganiseerd, waar-
bij DJ Willem voor de feest-
muziek zal zorgen. Ga voor 
meer informatie naar www.
seasonszandvoort.nl 
Seasons is één van de weinige 
gelegenheden in Zandvoort 
die zich het afgelopen week-
end in de carnavalssfeer waan-
de. Zaterdagavond om 23.00 
uur opende de discotheek 
zijn deuren voor alle liefheb-
bers van het carnaval. Om de 
avond zo geslaagd mogelijk te 
maken, had de organisatie van 
het feest aan allerlei extraatjes 
gedacht. Zo werden er vanaf 
openingstijd bijvoorbeeld 
leuke hebbedingetjes, zoals 
T-shirts, uitgedeeld onder de 
feestende bezoekers. Degene 
die zich in het leukste, origi-

Voorjaarsvakantie in Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
Tijdens de voorjaarsvakantie, van 24 februari tot en met 4 
maart, worden er diverse excursies georganiseerd door het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). In Duincentrum 
De Zandwaaier worden diverse tentoonstellingen gehouden. 

De natuur verveelt nooit. Trek 
er eens op uit en beleef een van 
de vele activiteiten die worden 
georganiseerd tijdens de voor-
jaarsvakantie. Op de website 
www.npzk.nl staat een uitge-
breide omschrijving van alle 
activiteiten. 

Speuren naar sporen
(vanaf 4 jaar)
Zaterdag 24 februari om 11.00 
uur vertrekken de excursielei-
ders van NPZK voor een tocht 
door de duinen. Kinderen 
vanaf 4 jaar kunnen mee op 
de speurtocht die ongeveer 1,5 
uur zal duren. Onderweg zoe-
ken we naar sporen van dieren 
die in de duinen leven. 

Op stap met de boswachter
(6 tot 9 jaar)
Op dinsdag 27 februari or-
ganiseert PWN-boswachter 
Walter een excursie, speciaal 
voor kinderen van 6 tot 9 jaar. 
De boswachter vertelt wat hij 
allemaal doet in de duinen en 
welke dieren er wonen. Aan 
het eind van de excursie krijgt 
ieder kind een verrassing mee 
naar huis. 

Braakballen pluizen 
(6 tot 12 jaar)
Op donderdagmiddag 1 maart 
om 14.00 uur kun je in Duin-
centrum De Zandwaaier heu-
se braakballen uitpluizen van 
uilen! Doe je mee? Voor je gaat 

pluizen bekijken we een roof-
vogelfilm in De Zandwaaier. 

Op avontuur met de 
boswachter (9 tot 12 jaar)
Op donderdag 1 maart is er een 
speciale schemerexcursie voor 
dappere kinderen van 9 tot 
12 jaar in het Nationaal Park. 
Boswachter Walter vertrekt 
om 19.00 uur vanaf ingang 
Bleek en Berg. Tijdens deze 
tocht gaan we in de avond-
schemering op zoek naar de 
dieren die in de avond actiever 
worden. 

Kijken-met-je-neus-tocht! 
Vrijdag 2 maart om 11.00 
uur start er een beleeftocht 
in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland die ook wel 
Aardewandeling heet. De 
beleeftochten zijn zeer aan-
bevolen voor gezinnen met 

neelste of mafste carnavals-
pak had gehesen, won zelfs 
een weekendje weg naar ei-
gen keuze. 

Polonaise 
De dresscode die de discotheek 
had aangekondigd luidde: 
“Je mag verkleed, wij zijn het 
ook!” Hoewel vele jongeren 
gewoon vertrouwd in eigen 
kleding kwamen, hadden de-
gene die verkl  eed gingen zich 
extra goed uitgedost. Het was 
overigens een ‘blonde zuster’ 
die er vandoor ging met het 
weekendje weg. Op de carna-
valsmuziek die de hele avond 
door de discotheek klonk, werd 
regelmatig in polonaise door 
de zaal gelopen. Onder het 
aanwezige gezelschap zat de 
sfeer er goed in. 

Opkomst
De opkomst viel wel een beetje 
tegen. Misschien zijn we hier 
aan de kust toch niet zulke 
carnavals-gangers? Maar al 
met al kijkt Seasons Zandvoort 
toch terug op een geslaagde 
carnavalsstunt. 

Volgende feest
Voor de feestgangers is het vol-
gende themafeest in Seasons 
op zaterdag 10 maart. Dan 
zal er een ‘Tiroler Apres-Ski 
Abend’ worden georganiseerd,  
waarbij DJ Willem voor de 
feestmuziek zal zorgen. Ga 
voor meer informatie naar 
www.seasonszandvoort.nl 

kinderen (vanaf 5 jaar). Vooraf 
aanmelden is verplicht.

Fee in het duintocht 
(4 tot 8 jaar)  
Fee Hupsakee is niet alleen 
in de tentoonstelling over de 
Toverbodem in Duincentrum 
De Zandwaaier terug te vin-
den. Ook in het Duinbos zijn 
allerlei aanwijzingen te vinden 
dat er wonderbaarlijke dingen 
gebeuren. De tocht is speciaal 
voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 

Speuren naar sporen 
(vanaf 4 jaar)
Zondag 4 maart om 10.00 
uur vertrekken de excursielei-
ders van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland voor een tocht 
door de duinen. Kinderen 
vanaf 4 jaar kunnen mee op 
de speurtocht die ongeveer 
1,5 uur zal duren. 

Column

Het zit eraan te komen. De 
wereld van veertig uur per 
week, van lunchpauzes, van 
in de file staan of in een over-
volle trein. Van salarissen, ho-
gere functies krijgen, uitda-
gingen of juist ééntonigheid. 
Oftewel, de wereld van wer-
ken, een baan hebben. Maar 
gelukkig duurt het voor mij 
nog anderhalf jaar. 
Als je klaar bent met de mid-
delbare school, is het altijd 
lastig om een juiste studie 
te kiezen. Ik ken zelf bijna 
niemand die al zeker wist 
wat hij of zij precies wilde 
doen, een enkeling daar ge-
laten. Het is een trend om 
een jaartje te gaan werken 
of reizen voordat je aan een 
vervolgopleiding begint. 
Maar goed, dan ben je blij dat 
je eindelijk een studie hebt 
gevonden die je helemaal 
leuk vindt. Je bent nog in de 
veronderstelling dat je van 
lastige keuzes maken af bent. 
In mijn eerste drie jaar van 
de opleiding was ik eigenlijk 
nog niet echt bezig met wat 
ik na de studie zou willen. 
Meer met welke cursussen ik 
wilde volgen en welke mas-
ter ik zou willen doen. Maar 
na die eerste jaren gaan er 
steeds meer mensen om je 
heen werken. Diploma’s ha-
len, stages lopen, solliciteren. 
Als het einde nadert, wordt er 
steeds meer aan je gevraagd 
wat je nou eigenlijk wilt gaan 
doen met je diploma. Je kent 
het wel. Het is niet meer: 
“Wat wil je later worden?”. 
Later is namelijk al volgend 
jaar. O nee! Ik weet het dus 
niet. Niet echt. Daarom ben 
ik ook best jaloers op bijvoor-
beeld vriendin L, ze gaat bin-
nenkort stage lopen in een 
ziekenhuis in Afrika en weet 
al jaren dat ze verpleegkun-
dige wil worden. Of vriendin 
B, die helemaal voor haar 
zangcarrière gaat, haar op-
leiding daarvoor heeft willen 
opgeven. Respect meiden! Ik 
ga nog even verder brainstor-
men over mijn toekomst…

Stephanie

‘Later’  
komt steeds 
dichter bij

Frozen Land (Paha maa)

Het  veelbekroonde 
Frozen Land van de Finse 
regisseur Aku Louhimies 
( 1968 ) was een van de 
verrassingen op het 
Rotterdamse filmfesti-
val 2006. In dit hectische 
en realistische portret 
van het hedendaagse 
Finland, dat te kampen 
heeft met alcoholisme 
en geweldsmisbruik, 
is een vals briefje van 
vijfhonderd euro de ka-
talysator van het kwaad. 

Het biljet, dat van hand 
tot hand gaat, brengt 
een kettingreactie van 
‘slechte daden’ teweeg 
en vormt de verbinding 
tussen verschillende epi-
sodes en kriskras door el-
kaar lopende verhaallij-
nen. Louhimies baseerde 
zijn film op Leo Tolstojs 
korte verhaal ‘De valse 
coupon’, waarin één 
slechte daad’ doorgege-
ven’ wordt en leidt tot 
vele andere.

Filmclub Simon van Collum

Carnaval-gangers in discotheek Seasons
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Herinneringen 
ophalen via internet

Duik eens in het verleden met Seniorweb. Vooral senioren 
kunnen aan internet veel plezier beleven. Er is nu een speciale 
plek voor ouderen om herinneringen op te halen. Iedereen kan 
zijn of haar avonturen op het ‘prikbord’ zetten en daarnaast 
van andere verhalen genieten.

Een ontmoetingsplek voor 
de oudere generatie. Zo 
zou je de mailgroep ‘Oude 
Herinneringen’ kunnen noe-
men. Met anderen via het 
computerscherm over vroe-
ger praten. De website die 
speciaal zaken van ouderen 
belicht, maakt dat mogelijk. 
Herinneringen over vroeger 
met andere uitwisselen, wie 
doet dat niet graag?

Praten over vroeger 
De generatie die is geboren in 
de eerste helft van de twin-
tigste eeuw heeft veel herin-
neringen en verhalen over die 
periode. Daarom is er nu een 
plek waar die verhalen verteld 
kunnen worden. Natuurlijk zijn 
ook onderwerpen uit het heden 
welkom, maar de nadruk ligt op 
het verleden. Wie graag wil pra-
ten over vroeger en zijn of haar 
verhaal kwijt wil is er van harte 
welkom. “De hosts Ria Blankers 

en Constance Terlingen zul-
len u gastvrij ontvangen” laat 
Seniorweb via hun site weten.

Veel meegemaakt
De oudere generatie heeft 
veel nieuwe ontwikkelingen 
gezien: van de fiets als ver-
voermiddel, van de telefoon, 
de auto en alle andere nu 
voor ons gewone snufjes. Van 
turfsteken tot de modernste 
computer aan toe. Die gene-
ratie heeft meer vernieuwing 
meegemaakt dan de huidige 
generatie ooit zal zien.

In de mailgroep op Seniorweb 
praten leden samen met 
leeftijdgenoten over ( jeugd)-
herinneringen uit de eerste 
helft van de twintigste eeuw. 
Wie graag wil praten over 
vroeger –of vandaag- en zijn/
haar verhaal kwijt wil is van 
harte welkom. Zie: 
www.seniorweb.nl.

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Gezondheidsklachten door een trauma. Dui-
zenden ouderen hebben ernstige klachten als 
gevolg van een akelige ervaring in hun leven. 
Voortdurende nachtmerries, pijn, angstig of 
prikkelbaar zijn. Slechts een enkeling krijgt voor 
zijn klachten een juiste behandeling. Dat blijkt 
uit een onderzoek binnen de Vrije Universiteit 
Amsterdam (UVA).

nis onder oude-
ren. Van Zelst 
c o n c l u d e e r t 
dat PTSS bij één 
op de honderd 
ouderen voorkomt. Het gaat 
daarbij om de volledige stoor-
nis die na een groot trauma 
ergens in het leven is opge-
treden en tot lichamelijke en/
of geestelijke klachten leidt. 
Daarnaast heeft 13 procent 
van de ouderen een onvolle-
dige vorm van PTSS. Van Zelst 
onderzocht ook de risicofac-
toren en de gevolgen van de 
stoornis. Nare ervaringen 
voor het zesde levensjaar blij-
ken mensen extra gevoelig te 
maken voor PTSS. Van Zelsts 
proefschrift geeft een beeld 

van de trauma’s die voorko-
men onder de bevolking. 

Vooral ouderen slagen er niet 
in de draad van het dagelijks 
leven weer op te pakken. 
Hun angst en machteloos-
heid blijven terugkomen. Die 
mensen kampen met allerlei 
lichamelijke en psychische 
klachten. De gebeurtenis 
heeft psychisch een diepe 
wond (=trauma) geslagen en 
roept zoveel stress op, dat het 
dagelijks leven erna (= post) 
ernstig is verstoord.

Rabobank waarschuwt voor nepmail
Gebruik van internet neemt toe. Een groeiende groep senio-
ren zoekt steeds vaker de elektronische snelweg op. Net als op 
de echte straat kunnen er ‘ongevallen’ gebeuren. De Rabobank 
waarschuwt voor criminaliteit op het internet. Een gewaar-
schuwd mens telt voor twee!

Op de website waarschuwt de 
bank haar klanten nooit in te 
loggen op Rabobank internet-
bankieren via een link in een 
e-mail. 

Internetbankieren
Het is niet de eerste keer dat 
een nepmail van een bank in 
omloop is. Naast het uitwis-
selen van mails met familie 
en kennissen is internetban-
kieren ook onder ouderen 
populair. De internetcrimi-
nelen weten dat die groep 
makkelijker een rad voor de 
ogen te draaien is, dus heb-
ben zij het vooral op ouderen 
gemunt.

Nepmails 
Er dwalen op internet crimine-
len rond die uit zijn op illegaal 
geld verzamelen. De Rabobank 
is opnieuw de dupe van inter-
netcriminelen die klanten be-
stoken met nepmails. Die elek-
tronische ‘brieven’ lijken van de 
bank afkomstig te zijn. Er wordt 
gevraagd om persoonlijke ge-
gevens, zoals pincodes.

‘Nieuwe Update’
 De nepmail die vorige week 
voor het eerst werd gesigna-
leerd lijkt op het eerste ge-
zicht afkomstig van de bank. 
Het onderwerp van de mail 
luidt ‘De nieuwe Update van 

Psychiater Willeke van Zelst 
promoveerde met haar on-
derzoek op 18 januari aan 
het VU medisch centrum. 
De promovendus denkt dat 
het posttraumatisch stress 
stoornis (PTSS) in veel ge-
vallen niet herkend wordt 
omdat ouderen niet snel 
over psychische klachten 
praten, maar ook omdat het 
ziektebeeld weinig bekend is 
en er vaak naar een lichame-
lijke verklaring van klachten 
wordt gezocht. Patiënten 
ontberen hierdoor gerichte 
behandeling zoals psycho-
therapie. 

Nare ervaringen
PTSS is geen zeldzame stoor-

Stress bij ouderen wordt weinig herkend

de Veiligheid’ en is verstuurd 
vanuit het e-mailadres: ‘on-
lineservice@rabobank.nl’. 
Mensen die het bericht ope-
nen wordt gevraagd met de 
Random Reader in te loggen 
op een scherm via een link in 
het e-mailbericht. 

Waarschuwing
De Rabobank raadt gebrui-
kers met klem af de link te 
gebruiken. “U komt namelijk 
niet op de website van de bank 
uit, maar op een nagemaakte 
versie ervan” waarschuwt de 
bank. En dan is de ellende niet 
te overzien. Klanten die wel 
op de link hebben geklikt en 
daadwerkelijk hebben inge-
logd worden verzocht contact 
op te nemen met de bank. De 
Rabobank probeert momen-
teel te achterhalen wie de 
afzender is van de nepmails. 
Bron: www.rabobank.nl

Ondervoeding ouderen 
verdubbelt risico’s 

Bij ouderen geldt een verhoogd risico van ondervoeding. Ken-
merken van een verslechterende voeding zijn verminderde 
energie en gewichtsverlies. Ondervoeding gaat onder meer 
gepaard met verminderde mobiliteit en toegenomen kans op 
sterfte, aldus het Voedingsmagazine.

Een van de beste methoden 
om ondervoeding bij ou-
deren tegen te gaan is een 
dagelijkse maaltijd tussen 
de bedrijven door. Ook een 
verbetering van de omge-
ving en sfeer tijdens het eten 
dragen bij tot een betere ge-
zondheid.
 
Vergrijzing 
Ondervoeding bij ouderen 
geldt als een nijpend pro-
bleem. Ongeveer 6% van 
de Nederlandse ouderen 
verblijven in zorginstel-
lingen. Vooral de 75-plus-
sers vormen de groep 
met het hoogste risico op 
ondervoeding. Dit blijkt 
uit een onderzoek van de 
Landelijk Prevalentiemeting 
Zorgproblemen. 

Tekort aan voedingsstoffen 
Volgens de officiële regels is van 
ondervoeding sprake als een ‘li-
chamelijke toestand voortkomt 
uit een tekort aan voedingsstof-
fen, gepaard gaand met ge-
wichtsverlies en verminderde 
biologische functie’. 

Risicofactoren
Daarnaast zijn er omgevings-
factoren die kunnen bijdragen 
aan het risico van ondervoeding. 
Tot deze factoren behoren bij-
voorbeeld medicatie, depressie, 
gebitsproblemen en dementie. 
Oudere mensen zijn op dit punt 
bijzonder kwetsbaar. Met name 
de regulatie van de inname is bij 
veel ouderen gestoord. Met een 
aanhoudende verminderde eet-
lust tot gevolg, zo schrijft www.
Voedingsmagazine.nl.

Sinds 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!
In 2007 maakt de ZandvoortPas het u nóg voordeliger 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: 
Heeft u nog een (blauwe) ZandvoortPas 2006?
Tegen inlevering van uw oude Pas bestelt  
u een nieuwe ZandvoortPas 2007 en betaalt u  
geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen 
ZandvoortPas voor slechts €7,50, 
en profiteer een jaar lang van vele voordelen!

ALLES WORDT DUURDER IN 2007
MAAR………
WIJ WORDEN GOEDKOPER EN
INTRODUCEREN………

*FAMILIEKORTING!!!!!
 

HEALTHCLUB ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

2042 TH ZANDVOORT

Ma. t/m donderdag: 9.00- tot 22.00 uur
Vrij: 9.00- tot 21.00 uur
Zaterdag en zondag 10.00- tot 14.00 uur
TEL:023-5735112

WWW.HEALTHCLUBZANDVOORT.NL
 
*    VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

KAKURO
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Oplossing 
week 7

Oplossing 
week 7

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.

Dit is Mimi, een prachtig poesje van een jaar of 8. In 
het begin een beetje verlegen,maar met een rustige 
benadering, komt ze naar je toe en knuffelt ze je de 
oren van je hoofd. Echt, als ze eenmaal op dreef is, 
zit er geen rem meer op. Een schat van een kat, die 
wel op haar rust gesteld is. Hier zit ze lekker in een 
mandje boven op de kast, dan kan ze veilig alles in de 
gaten houden. Mimi kan hier wel met andere katten 
overweg, als ze haar maar een beetje met rust laten. 
Kinderen in haar buurt is niet echt een optie, want 
dan blijft ze op de kast zitten. Dat is haar iets te druk. 
Mimi is hier heel rustig, dus waarschijnlijk neemt ze 
genoegen met een balkon, maar zijn er lieve mensen 
die in haar zijn geïnteresseerd die en tuin hebben, 
dan is dat natuurlijk altijd beter. Kan ze lekker in het 
zonnetje liggen en af en toe een beetje door de tuin 
heen scheuren. Wie vindt dat nou niet leuk? Wie 
houdt er van knuffelen en kan Mimi een rustig huis 
bieden? Kom kennis maken in het dierentehuis aan 
de Keesomstraat in Zandvoort. Ook  een heleboel 
andere leuke katten zoeken een nieuw huisje. Het 
Kennemer dierenasiel is geopend van maandag tot 
en met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 023-5713888 of 
kijken op www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier 
van 
de 
Week

Schnitzel met brie
Hoofdgerecht voor 4 personen

4 ongepaneerde varkensschnitzels,
zwarte peper uit de molen,
100 gr. brie,
2 tomaten,

Bereiding:
Verwarm de grill voor op de hoogste stand. Masseer het vlees met de olie en 
laat het buiten de koelkast op temperatuur komen. Snijdt de tomaat in kleine 
stukjes en de lente-uitjes in ringen. Snijdt de brie in plakjes. Bak het vlees even 
voor op een hoog vuur. Zet het vuur op halve stand, leg het vlees in de pan en 
bak het zachtjes om en om bruin en gaar (ca. 5 minuten). Leg de schnitzels in 
een vuurvaste schaal, schep de tomaten en lente-uitjes op het vlees. Leg de brie 
erover en laat het geheel onder de hete grill snel bruin worden. Serveren met 
gebakken krieltjes en sugarsnaps.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Expositie ‘Sculptuur uit de natuur’ in 
Duincentrum de Zandwaaier
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snufje zout,
2 eetlepels olijfolie,
3 lente-uitjes.

Ingrediënten

MiMi

Van 8 februari tot 31 maart 
2007 exposeert ‘natuur-
talent’ Hans Willemse 
in het Duincentrum van 
de Zandwaaier. Uit alle-
daagse natuurmaterialen 
maakt hij bijzondere en 
decoratieve sculpturen. 
Soms vervreemdend, al-
tijd genieten! Bewonder 
de serie monumentale 
lemen schalen met exo-
tische vruchten en zaden. 
Of de indrukwekkende 

serie ‘herfstamuses’ met 
gedroogde paddenstoe-
len als basis, in een zeer 
intrigerende vorm gego-

ten. Van huis uit is Hans 
Willemse bloemsierkun-
stenaar, wat u terugziet 
in zijn presentaties. 

Natuurfoto’s in Duincafé 
van de Zandwaaier

In februari en maart 2007 
exposeert Elly Atsma, 
natuurfotografe, in het 
Duincafé van de Zand-
waaier. Als natuurmens 
toont ze alle jaarge-

tijden met hun eigen 
kleurschakeringen. Het 
prille groen van de lente, 
de uitbundige bloei van 
de zomer en zeker de 
herfst met zijn prach-

tige variatie in kleuren. 

Duincentrum 
de Zandwaaier, 
tel. 023-541 11 29 (niet op 
ma.) of www.npzk.nl

De sportagenda van dit weekend!
kijk op www.sportinzandvoort.nl
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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

In alfabetische volgorde
 Accountantskantoor 
Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Chin Chin
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Nieuwe Puur
Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
Healthclub Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Kroon Mode
Massage bij Rosa
P. van Kleeff
Pluspunt
Praktijk Schelpenplein
Sandbar
Sandd
Take Five
Van der Valk & Swart Notarissen
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Countervoetbal nekt SV Zandvoort 

Keur moest starten met een 
geheel ander elftal dan vo-
rige week. Sander Hittinger, 
Robin Castien en Raymon 
Hölzken waren geschorst, 
Jorrit Schmidt is voorlopig 
uitgeschakeld met een ver-
schoven wervel en Geoffrey 
v.d. Broek liep in het duel van 
vorige week een botscheurtje 
in zijn voet op. Tot overmaat 
van ramp moest Ronald Kaales 
na de rust geblesseerd in de 
kleedkamer blijven.

Penalty’s
Zandvoort had de eerste helft 
duidelijk het heft in handen. 
Het enige dat eraan schortte 
was scoren. Vele malen werd 
keeper Ricardo Nijholt getest 
en iedere keer kwam hij als 
overwinnaar uit de bus. EVC 
kwam in de achtste minuut op 
voorsprong door een penalty 
te benutten. Keeper Arnold 

Jongejan had een doorgebro-
ken speler in het strafschop-
gebied onderuit gehaald en 
kreeg daarvoor en gele kaart 
en de scheidsrechter legde de 
bal op de stip. Voor rust kreeg 
Zandvoort menige kansen 
die allemaal om zeep werden 
geholpen. Als Ferry Boom de 
penalty die hij versiert had 
raak had geschoten, zou zijn 
ploeg vlak voor rust gerech-
tigheid hebben gekregen. Hij 
faalde echter oog in oog met 
de keeper.

Keerpunt
Tien minuten was de tweede 
helft oud toen Regeer uitgleed 
en per ongeluk met zijn arm 
aan de bal kwam. De leids-
man zag er echter ‘opzette-

Voetbal

lijk hands’ in en gaf hem zijn 
tweede gele kaart. Het werd 
het keerpunt in de wedstrijd. 
Keur zette een aanvaller erbij 
en dat werd zijn ploeg nood-
lottig. EVC counterde naar har-
tenlust en scoorde zo nog drie 
keer. Zandvoort kon daar één 
doelpunt tegenoverzetten.

Nacompetitie 
Onze plaatsgenoten kunnen 
zich nu op gaan maken voor 
de nacompetitie. Kampioen 
kunnen zij waarschijnlijk toch 
niet meer worden. Keur en 
zijn staf moeten nu het elftal 
weer scherp krijgen en heb-
ben daar een aantal weken 
voor. Komende zaterdag speelt 
Zandvoort thuis de inhaalwed-
strijd tegen ZCFC.

Basketbal
The Lions heren 

opnieuw gestaakt
Voor de tweede keer dit seizoen is een duel van Lions heren 
gestaakt. Eerder werd de basketbalontmoeting tegen Chal-
lengers in Hoofddorp voortijdig door de scheidsrechters be-
eindigd nadat een van de scheidsrechters was ‘aangevallen’ 
door een speler van Lions.

Concordia verschalkt Zandvoort Noord

Zandvoort Noord nam in 
de eerste helft nog zelfs de 
leiding. Maar daarna kwam 
Concordia beter in het spel, 
met een gedrevenheid en 
bezieling waarop Zandvoort 

Noord geen echt antwoord 
had. Het leverde kleine ir-
ritaties op aan de kant van 
Zandvoort Noord, waarbij 
Alex Verhoeven zich be-
klaagde bij de scheidsrechter. 

Futsal	

Zandvoort Noord speelde afgelopen vrijdagavond in de Kor-
verhal een wedstrijd waarbij de emoties soms behoorlijk op-
liepen. Tegenstander Concordia was een gedreven tegenstan-
der, maar ook een fanatieke tegenstander. En op het fanatieke 
spel dat de Hillegommers lieten zien, had Zandvoort Noord 
geen antwoord.

Chess Society alleen aan kop

De thuiswedstrijd tegen 
De Wijker Toren was er zo 
één om niet alleen 2 match-
punten binnen te halen 
maar ook het bordpunten-
saldo flink op te schroeven. 
Boudewijn Eijsvogel had in 
een vooruit gespeelde partij 
het punt reeds gedeeld met 
de Beverwijkse routinier Piet 
Zwart. Deze gelijke stand hield 
het niet lang, want Ramon van 
Beemdelust tekende al vroeg 

op de avond voor de eerste 
Zandvoortse overwinning. 
Jeroen Loos remiseerde met 
de jeugdige Ricky Admiraal 
en een zeer fraaie overwin-
ning van Stephan Geuljans 
bracht een Zandvoortse voor-
sprong van 3-1. Kees Koper 
bouwde de score verder uit. 
Hij verloor aanvankelijk een 
stuk, maar maakte optimaal 
gebruik van de slechte positie 
van zijn opponent. Koper wik-

Schaken

Het eerste team van schaakclub Chess Society heeft, dankzij een 
6-2 overwinning op De Wijker Toren uit Beverwijk, naaste con-
current Santpoort op een lichte achterstand gezet. Zowel Chess 
Society als Santpoort wonnen alle duels in de 1e klasse B, terwijl 
in het onderlinge duel de punten gedeeld werden. De teams 
staan derhalve gelijk in matchpunten, doch de Zandvoortse 
schakers scoorden tot op heden anderhalf bordpunt meer.

kelde af naar een gewonnen 
toreneindspel, hetgeen hij be-
kwaam uitschoof.

Olaf Cliteur speelde eveneens 
een attractieve partij. Met 
een fraaie aanval kon zijn te-
genstander Huttinga slechts 
toekijken hoe hij onder de voet 
gelopen werd. Chris van Bockel 
en Fred van de Klashorst be-
leefden een minder gemakke-
lijke avond.
Van Bockel kreeg een zware 
aanval over zich heen, terwijl 
Van de Klashorst materiaal 
achter kwam te staan. Beiden 
overleefden echter wonder-
baarlijk en konden met een 
puntendeling afsluiten, waar-
mee een 6-2 overwinning voor 
Chess Society een feit werd.

Autosport

Bridgeuitslagen 2e ronde ZBC

De dames Marieke v.d. Burg 
/ Maria Groenewoud wisten 
het spannend te houden 
en nipt voor het paar Tiny 
Molenaar / Wim Brandse jr. 
de overwinning te grijpen. 
Het verschil was slechts 
0,35%. Na een korte afwe-
zigheid wisten de paren Redi 
de Kruijff / Jan Kleijn, Raks 
Rudolphus / Wout Bakker, 
Margriet Busscher / Mark 
Holtrop en Cor de Fost / Erna 
Meijer weer terug te keren 
vanuit de B-lijn. Promotie was 
er ook voor Rietje & Herman 
Heldoorn, Vera Bruijn / Ineke 
Kerkman, Joke van Deursen 

/ Miep van Duyn en Mips 
Kortekaas / Jaap Anderson. 
Zij gaan in de laatste serie 
opnieuw vanuit de C-lijn in 
de B-lijn de kaarten schud-
den.

Ook de donderdagmiddag 
gaf een aantal kampioenen 
te zien. Met name de dames 
Roos Piller / Inge Wardenier 
lieten dit seizoen een staal-
tje van hun kunnen zien. 
Begonnen in de D-lijn wisten 
zij in één ruk op te klimmen 
naar de A-lijn. Voorwaar een 
geweldige prestatie. In de 
A-lijn was de eindoverwin-

Bridge

Na zeven wedstrijden intensief spelen zijn zowel de woensdag-
avond- als de dondermiddagcompetities weer afgesloten. De 
kampioenen in de A-lijn op de woensdag waren deze keer ge-
lukkig niet de vertrouwde gezichten.

ning met groot verschil voor 
het zeer goed ingespeelde 
koppel Dick Polak / Martin 
Vergeest. Drie paren gaan 
helaas een lijntje lager spe-
len. Hun plaatsen worden 
de komende maanden inge-
nomen door Eef Eijkelboom 
/ Agnes Kuijpers, Marjan de 
Grebber / Jolien Grootkerk 
en de eerder genoemde da-
mes Piller / Wardenier. Vanuit 
de C-lijn gaan de volgende 
paren het een treetje ho-
ger proberen: Coby Daniëls 
/ Tom v.d. Meulen, Jennes 
Daniëls / Henny Veldhuizen 
en Frieda Koper / Els Nijsen. 
Tenslotte waren er nog 3 pro-
movendi vanuit de D-lijn, te 
weten Francis & Bob de Vries, 
Marion Bruggeman / Gonny 
Mul en Els Bruijn met partner 
Leo Steegman.

Gemeentelijke werkgroep
A1GP 2007 aan de slag

De projectgroep is geacti-
veerd. Vier werkgroepen, ac-
tief binnen de projectgroep, 
zetten zich in om het evene-
ment veilig, ordelijk en fees-
telijk te laten verlopen. De 
gemeente werkt nauw samen 
met de hulpverleningsdien-
sten, het veiligheidsbureau 
Kennemerland, de omliggen-
de gemeenten, de Provincie 
Noord-Holland, de politie en 
de organisator van het evene-
ment, Circuit Park Zandvoort. 
Alles op alles wordt gezet om 
heel Zandvoort weer mee te 
laten genieten van dit gere-
nommeerde evenement.

aandachtspunten
Belangrijke aandachtspunten 
voor de werkgroepen zijn het 

verwerken van de verwachte 
verkeersstromen, de regionale 
afstemming van de verkeers-
problematiek en de verschil-
lende vergunningstrajecten, 
onder andere voor extra eve-
nementen en festiviteiten in 
het centrum. Verder de verrui-
mingstijden van de winkels en 
horeca en de tijdelijke cam-
pings. Natuurlijk krijgt ook 
het opstellen van het speciale 
verkeerscirculatieplan en de 
vereiste calamiteitsplannen 
de nodige aandacht.

De kaartverkoop zal medio 
maart van start gaan. Naar 
verwachting zal het een korte 
maar zeer heftige strijd wor-
den met als inzet wie de beste 
kaarten kan kopen.

Handbal
ZHC meisjes zaalkampioen

Ook de jongens C, de meisjes D 
en de meisjes A hebben goed 
gepresteerd, maar moesten 
alle drie genoegen nemen met 

een tweede plaats. Zaterdag 
10 maart, na de krokusvakan-
tie, begint de reguliere compe-
titie op het veld weer.

De jeugdteams van ZHC hebben deze winter de zaalhockey-
competitie met succes afgerond. Afgelopen weekeinde wer-
den zowel de meisjes B als de meisjes C winnaar van hun 
competitie. Dankzij de trainingsmogelijkheden in de Korver 
Sporthal konden de teams goed voorbereid aan de wedstrij-
den beginnen.

De gemeente Zandvoort brengt de A1GP-projectgroep opnieuw 
in stelling voor het coördineren van dit mega-evenement. Het 
derde seizoen van de A1GP World Cup of Motorsport, zoals de 
serie officieel heet, zal eind september voor de tweede keer 
van start gaan ‘op Zandvoort’.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Concordia profiteerde daar 
weer van.

In het tweede bedrijf kwam 
Concordia, nadat Zandvoort 
Noord in de slotfase met 
een nummerieke minder-
heid kwam te staan, niet 
meer in de problemen. De 
eindstand werd bepaald op 
2-5. Aanvoerder Arthur Paap 
en coach Rob Snijders vonden 
dat Zandvoort Noord de ne-
derlaag volkomen aan zich-
zelf had te wijten.

Zaterdag werd de uitwedstrijd 
tegen JBC Noorderhaven 
in Julianadorp in het derde 
kwart bij de stand 72-49 voor 
de thuisclub afgebroken. 
Volgens een bericht in een 
regionaal ochtendblad voelde 
één van de arbiters zich be-
dreigd door een speler van 
Lions. 

Belediging
Wat dat regionale dagblad 
niet vermeldde is het feit dat 
een van de scheidsrechters 
een speler van Lions een ‘mie-
tje’ noemde. Dat mag een lei-
der natuurlijk nooit doen. De 
aangesproken speler voelde 
zich beledigd en vroeg aan de 
collega van die scheidsrechter 
of hij zo goed zou willen zijn 
om zijn collega te vragen dat 
niet meer te doen. Niet meer 
en niet minder. De bewuste 
arbiter vond dat bedreigende 
taal en staakte direct de wed-
strijd.

Verbale zaak
Hier ligt nu een zaak die tot 
de bodem uitgezocht dient 
te worden. Het arbitrale 
duo heeft op verzoek van de 

aanvoerder van Lions op het 
wedstrijdformulier verklaard 
dat inderdaad een speler van 
Lions een ‘mietje’ is genoemd 
en heeft dat ondertekend. 
De strafcommissie kan dus 
niet om dit feit heen. Verder 
is er niet één technische of 
diskwalificerende fout door 
het duo uitgedeeld. Er is dus 
puur op verbale zaken gere-
ageerd.

Reactie bestuur
Het bestuur van Lions zal in 
de verklaring, die zij verplicht 
is om in te leveren, zetten dat 
arbiters nooit en te nimmer 
spelers mogen beledigen en 
dus pleiten om de zaak niet 
ontvankelijk te verklaren.

Gevolgen
Als The Lions door de straf-
commissie toch schuldig be-
vonden worden, bestaat de 
mogelijkheid dat het team uit 
de competitie wordt gehaald 
en dat de wedstrijd verloren 
wordt verklaard. Er zal dan 
waarschijnlijk ook een sanc-
tie aan de vereniging worden 
opgelegd en die zijn over het 
algemeen niet mis.  

Het zaterdagelftal van SV 
Zandvoort heeft in Edam een 
gevoelige nederlaag geleden. 
Onze plaatsgenoten kwa-
men met 4-1 naar huis terug. 
Ook nu eindigde het elftal 
van trainer Pieter Keur met 
10 man. Arend Regeer kon 
na twee gele kaarten gaan 
douchen. Overigens was de 
tweede gele kaart niet ge-
heel terecht. 

Meisjes B kampioen in de zaal 

Omhaal van Ivar Steen
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    VAN SPEIJKSTRAAT 2/129 ZANDVOORT

• Royale en comfortabele 5-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 m2

• Lichte royale woning, in 2007 binnenzijde geschilderd
• 3 woonlagen,  ca. 150 m2 woonoppervlakte

Vraagprijs: € 334.000,-

 KONINGINNEWEG 30 ZANDVOORT

• Uitstekend onderhouden onder architectuur verbouwd,
charmant halfvrijstaand herenhuis

• Royale living met openhaard, luxe keuken
met openhaard, 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,-

DR C.A. GERKESTRAAT 35 ZANDVOORT

• Goed onderhouden vrijstaande 30er jaren woning met oprit
• De woning beschikt o.a. over 3 slaapkamers,

studeerkamer, woonkeuken en woonkamer met erker
• De woning is de afgelopen jaren gerenoveerd met behoud

van het charmante karakter (o.a. v.v. paneeldeuren)
• Evt. 2 garageboxen te koop ad. € 34.000,- per box
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 398.000,-

TROMPSTRAAT 3/4 ZANDVOORT

• Ruim 3-kamerhoekappartement van ca. 90 m2 met 
fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee

• Gelegen op de 2e verdieping hoek zeezijde met balkons 
op het zuidoosten en noordwesten

• L-vormige woonkamer met toog naar de eetkamer, 
dichte keuken, 2 slaapkamers en moderne badkamer 

• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 234.500,-

 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 welke over een lift beschikt
• Woonkamer met ruim balkon (zw) en heerlijk zeezicht
• Luxe keuken v.v. diverse apparatuur en luxe badkamer
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 188.000,-

In prijs verlaagd

OPEN HUIS 
ZATERDAG 24 FEBRUARI
VAN 11:00 TOT 14:00 UUR

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

Breng ook een bezoek aan onze website

www.cvl.nu
voor een compleet overzicht 

van ons woningaanbod!

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

Verkoopadvies
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!

CVL_Adv_ZC0708.indd   1 20-02-2007   12:36:24
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De	Mannetjes

Tegenslag Circuit

‘Ze kunnen het circuit ook 
in de Noordzee aanleggen’

Toeslagen waar u wellicht aanspraak 
op kunt maken: de langdurigheids-
toeslag en Toeslag chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen. 
Lees de gemeente-advertentie. 

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.

Geen vergunning voor extra geluidsdagen

De uitspraak van de Raad van 
State, Nederlands hoogste 
rechtsorgaan, laat zien dat op 
puur economische redenen de 
revisievergunning is vernietigd. 
Economische redenen staan 
niet in de wet Milieubeheer 
vermeld en konden daarom 
niet worden meegenomen in 
de beoordeling. 

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 Formule 3 op 17 juni 

onder deze omstandigheden 
geen 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 geluidsdagen worden 
ingepland. Met topevenemen-
ten als het FIA WTCC, de DTM en 
de A1GP is onze internationale 
positie echter ijzersterk.”

“Zandvoort houdt 
van het circuit”
De gemeente Zandvoort staat 
pal achter het circuit. In de of-
ficiële reactie namens het col-
lege zegt woordvoerder Ton van 
Heemst dat “met de uitspraak 
een dikke streep gezet wordt 
door het evenementenbeleid 
van de gemeente Zandvoort, 
waarin Circuit Park Zandvoort 
een prominente rol speelt.” Bij 
monde van wethouder Wilfred 
Tates zegt het college alle steun 
aan Circuit Park Zandvoort toe 
om de beoogde evenementen 

NIEUWE COLLECTIE 

PRADA 
  ZONNEBRILLEN & 

CORRECTIE MONTUREN

Zandvoort Optiek

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

op het circuit in ieder geval 
voor 2007 door te kunnen 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-
blad van een “mooi resultaat”. 
Hij vindt dat de uitspraak der-
mate zwaar is, dat Circuit Park 
Zandvoort zou moeten verhui-
zen naar de Maasvlakte. Coen 
Bleijs, die namens stichting 
Geluidshinder Zandvoort al ja-
ren een strijd voert tegen Circuit 
Park Zandvoort, gaat zelfs nog 
een stap verder. Hij vindt dat de 
bestaande vijf geluidsdagen nu 
ook ter discussie staan.

Enquête
Door middel van een enquête 
wil De Zandvoortse Courant 

Geldig t/m zondag 4 maart

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Wit pan bloem € 0.75
• Chocolade croissant € 1.00
Nieuw in ons assortiment:
belegde broodjes met 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 bieslook 
 of zoete peper

Foto: Chris Schotanus

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: 
circuit@zandvoortsecourant.nl  

7 maart afscheidsreceptie waar-
nemend burgemeester mevrouw Maij. 
Ook u bent welkom. 
Lees voor de details de gemeente-advertentie. 

Zie ook pagina 5

Het nationale circuit in de Zandvoortse duinen ligt er prachtig bij. Hoe ziet de toekomst er uit?

Actueel	 P9	Strandpachter in Nepal
Rubriek	 P15	Toen en Nu

Denksport	 P23	Jeugd EK ‘go’
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

is de kunstklus geslaagd. Van 
de week heb ik in een zorg-
centrum te Hoogezand twee 
wanden van een badkamer 
beschilderd. De ruimte is 
bestemd voor de bewoners 
met Alzheimer die straks in 
combinatie met muziek, aro-
matherapie en kunstwand 
een weldadige rust uitstraalt. 
Mijn zeegezicht is een stukje 
Zandvoort promotie. Terwijl 
ik geconcentreerd op mijn 
krukje de kleuren meng, hoor 
ik het radiobericht. “De Raad 
van State heeft de 7 extra UBO 
dagen van het circuit afgewe-
zen.” Mijn kwartje valt even 
niet. Want wat zijn eigenlijk 
‘UBO’ dagen en waarom heeft 
het hoogste adviesorgaan 
deze beslissing genomen? 

Na mijn schilderdagje be-
zoek ik de web-logs van 
Zandvoorters over de circuit-
perikelen. De boosdoeners 
zijn, volgens de bloggers, een 
soort kliek van milieufreakjes 
en zogenaamde wildzeikers. 
Een minderheid die er niets 
van snapt. Net zoals de om-
woners zijn ze tegen extra 
geluidsoverlast. Ik denk dat 
het niet de Zandvoorters zijn 
die klagen maar de bewoners 
van de regio. De zuidwes-
tenwind blaast immers het 
racegeluid veel meer richting 
Bloemendaal en Aerdenhout 
die economisch niet afhan-
kelijk zijn van de racebaan. 
Alleen begrijp ik niet waarom 
de toonzetting op de sites zo 
snerend moet zijn. Een beetje 
respect voor elkaar zou een 
ieder sieren.

Inmiddels is er een petitie ge-
start om de 7 extra dagen weer 
terug te krijgen. Net of dat 
helpt! Vraag maar aan de jon-
gens die 400 handtekeningen 
hebben opgehaald voor een 
nieuwe skatebaan. Zij maak-
ten, volgens de omwonenden, 
teveel geluidsoverlast. Tot op 
heden is er nog geen baan. 
Sommige strandpaviljoens 
maken ook veel herrie. Zij moe-
ten, volgens de raadsopdracht, 
verhuizen naar het noordelijke 
strand. Lekker dicht bij het cir-
cuit. Een geluidsscherm erom 
heen en klaar is Zandvoort. En 
de strandhuisjes, waar gaan 
die naar toe? Er is nog een 
plekje over op het strand in 
de badkamer van Hoogezand 
aan zee.

Nel Kerkman

Volgens mij…

Kerkdiensten
ZONDAG	4	MAART
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 mevr. M. Holt
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Familieberichten

2

Henk, we zullen je missen. 
We wensen de familie 

veel sterkte toe.

Arlan en Debby
Patrick en Mandy
de kinderen
en het personeel van de viskraam

3

Burgerlijke	stand

17	FEBRUARI	-	22	FEBRUARI	2007	

Geboren: 
Rosanna Bonnie, dochter van: Otte, Mark Stephan 
Hendrikus en: van Wilsenis, Mirjam.
Wesley, zoon van: van der Linden, Bruni en: Rutgers, 
Monique.
Jason, zoon van: Nuijten, Mike en: Jacobs, Leonarda 
Catharina.
Jacob Jetsada, zoon van: Paap, Jacob en: Pawangkam, 
Janpen. 

Overleden:
van Otterlo, Johannes Jacobus, oud 68 jaar.
Paap geb. Uiterwijk, Catharina Johanna, oud 78 jaar. 
van Beem, Nelis, oud 97 jaar.
Halenbeek, Arie, oud 75 jaar.
de Vries, Johannes Waltherus Jozef, oud 84 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

Museum
Het initiatiefvoorstel om  
in Zandvoort tot een ge-
luid- en filmmuseum komt 
ook aan bod. De commissie 
Projecten & Thema’s was 
zeer lovend over de ‘col-
lectie Attema’ en wil graag 
tot zo een museum komen. 
De vraag is echter waar  
dat gevestigd zou moeten 
worden.

Commissie Projecten 
& Thema’s
Een dag later vergadert 
de commissie Projecten & 
Thema’s. De commissie 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 van 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.

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 12 de-
cember jongsleden akkoord 
gegaan met het zogeheten 
‘Masterplan LDC’. Onderdeel 
daarin is een parkeergarage, 
die deels gesitueerd is onder 
de te bouwen brede school. 
Om op korte termijn te kunnen 
starten met het ontwerpen van 
de parkeergarage is een voor-
bereidingskrediet nodig. 

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 
2007-2009 staat ook op de 
rol. Dat programma geeft pri-
oriteit aan bepaalde handha-
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 
handhavingcapaciteit. 

Hoera, het is een meisje, 
al 30 jaar.

Trots en blij zijn wij 
met de geboorte van 

onze kleinzoon

JACOB JETSADA Paap
 

Opa en Oma Paap

Hoera Hoera!
Ook jij, 
Gerda, 
bent 50 jaar!

Gefeliciteerd en we maken er 
een feestje van!
Je hele familie

Gerda
Van harte gefeliciteerd!

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 toch maar niet.
Éénmaal in Harlingen was 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 Zandvoort.

Duco en Margriet

te maken heeft: wethouder 
Marten Bierman. Ook hij staat 
op de lijst van de ouderenpar-
tij en wel als lijstduwer op de 
22e en laatste plaats.

Hoofdtaak 
Provinciale Staten
In Nederland vormen de 
Provinciale Staten sinds 11 
maart 2003 het collectief van 
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 bestuur, dat gevormd 
wordt door de Gedeputeerde 
Staten.

Verlaging aan-
tal Statenzetels
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, het totaal aantal 
Statenleden 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. 

Zandvoorters op groslijsten 
Staten verkiezingen

Op 7 maart mag er weer gestemd worden. Ditmaal zijn de 
Provinciale Staten verkiezingen de reden om naar 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 kandidaten 
staan op de lijst van de 
Ouderenpartij NH/VSP. Maar 
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 
verhaal. Alwin Oortgiesen 
echter staat op de elfde 
plaats bij de PvdA. Die zou zo 
maar eens Statenlid kunnen 
worden. Oortgiesen heeft een 
aantal jaren geleden nog op 
de lijst van zijn partij bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
gestaan maar heeft toen als 
buitengewoon commissielid 
bedankt. 
Burgemeester Rob van der 
Heijden, die op 8 maart 
aanstaande weer in functie 
zal treden, (38e) en Michiel 
Maathuis uit Bentveld (28e) 
zijn bij de VVD kandidaat. 
Tot slot nog iemand die ook 
met de Zandvoortse politiek 

u gaat toch 
ook

stemmen

Succesvolle collecte 
Amnesty International

De opbrengst van de col-
lecte is voor Amnesty van 
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 de 
geldelijke bijdrage. Ook 
bedankt Amnesty alle 
vrijwilligers, die in weer 
en wind hebben gecol-
lecteerd, voor hun en-
thousiaste inzet.

Mocht u de collecte heb-
ben gemist, dan kunt u 
eventueel uw bijdrage 
nog overmaken op bank-
rekening 454000 van 
Amnesty International 
te Amsterdam.

Om volgend jaar in heel 
Zandvoort en Bentveld 
te kunnen collecteren 
zoekt Amnesty nog 
een aantal collectan-
ten. U kunt zich per 
e-mail aanmelden bij 
henkkamminga@zon-
net.nl of bellen naar 
5720272.

De collecte van Amnesty International, die  
afgelopen 12 t/m 18 februari in bijna heel Zand-
voort en Bentveld werd gehouden was zeer  
succesvol. Door de 18 collectanten werd namelijk 
€ 2522,- opgehaald. De bewoners reageerden 
overwegend heel positief op de oproep ‘Geef om 
vrijheid’. 
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 Evenementen Agenda

Maart

De Babbelwagen: Dia special over  
Oud-Zandvoort. Hotel Faber, 
 aanvang 20.00 uur 

Jazz in Zandvoort:   
Xandra Willis, aanvang 14.30 uur

Pokertoernooi: Texas Hold’em 
in Holland Casino Zandvoort

Tentoonstelling: Studio A’rtistiek. 
T/m 30 maart  in bibliotheek Duinrand 

Postzegelbeurs: In Pluspunt Noord, 
aanvang 19.00 uur

Genootschapsavond: Genootschap 
Oud Zandvoort. Gebouw 
De Krocht, aanvang 19.00 uur

Circuit Park Zandvoort: Final Six 
(Dutch Winter Endurance Series) 

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. waarnemend 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 

3

4

5

5

6

9

11

12

13+14

17+24

18

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)

Zandvoortse journalist 
gedupeerd
Joop van Nes, journalist en 
fotograaf van deze krant, 
is afgelopen woensdag be-
hoorlijk gedupeerd geraakt. 
Zijn fotokoffer, met daarin al 
zijn fotoapparatuur, is vanuit 
het raadhuis verdwenen.
Van Nes was eerder uit de 
vergadering van de integra-
le commissie weggegaan en 
had per ongeluk zijn koffer 
achtergelaten. Toen hij de 
volgende ochtend zijn foto’s 
wilde bekijken, merkte hij 
dat de koffer niet thuis was. 
Hij informeerde direct bij de 
bodes van het raadhuis of die 
de koffer veiliggesteld 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 bij het redactie-
kantoor aan de Hogeweg 32. 
Ook telefonisch of via de e-
mail kunt u meedelen waar 
de koffer zich bevindt. Doet 
u dat dan via telefoonnum-
mer 5732752 of redactie@
zandvoortsecourant.nl.
 
Plakken

Komende woensdag zijn de 
verkiezingen voor Provinciale 
Saten. De landelijke partijen 
zijn weer in een verkeizings-
strijd gewikkeld. In Zandvoort 
is daar overigens over het 

algemeen weinig van te mer-
ken. Een aantal plaatsgenoten 
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. 
Wel opvallend is dat het met 
de plakborden waar de deelne-
mende partijen 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 verkiezingen te 
laten etaleren.

Welkom in Zandvoort
De werkzaamheden aan de 
lift van het treinstation lij-
ken geklaard. De stijgers 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 

regelmaat de 
ergernis uit-
gesproken en 
er terecht op 
a a n g e d ro n -
gen dat er nu 
eindelijk eens 
iets moet ge-
beuren. Maar 
tot op heden 
is nog wei-
nig of niets 
v e r b e t e r d . 
Mogelijk dat 

gemeente en de beheerders 
van het station nu eindelijk 
eens iets ondernemen, zodat 
Zandvoort weer een redelijke 
entree krijgt. We wachten het 
maar weer af!

 Evenementen
Met enige schrik hoorde ik 
Zandvoorter van het jaar 
Arlan Berg afgelopen za-
terdag in de uitzending van 
Goedemorgen Zandvoort 
zeggen, dat het nog niet ze-
ker is dat de wielerronde en 
solexrace komende zomer 
verreden zullen worden. Een 
belangrijke oorzaak zou vol-
gens de actieve organisator 
zijn dat hij nog geen vergun-
ning heeft om beide evene-
menten op 22 juli te houden. 
Op dezelfde dag zou er bo-
vendien nog een aanvraag 
liggen voor een kleine markt 
op het Gasthuisplein.
Volgens Berg zijn er zie-
ken op de gemeentelijke 
afdeling die vergunningen 
moeten verstrekken. Voor 
de organisatoren betekent 
de vertraging dat zij niets 
kunnen ondernemen als 
het gaat om het zoeken van 
sponsors en het contracte-
ren van renners.
“Hoe langer ik wacht hoe 
moeilijker het wordt en 
bovendien wordt alles dan 
duurder”, aldus Berg die liet 
weten al eens aan de porte-
feuillehouder gevraagd te 
hebben hoe de stand van 
zaken is. Tot nu toe zonder 
resultaat. Misschien dat er 
de komende dagen bij de 
gemeente actie onderno-
men kan worden, zodat we 
na de Masters niet nog een 
belangrijk toeristisch eve-
nement mislopen. Dit keer 
niet door mileuactivisten, 
maar door traagheid van 
ons plaatselijk bestuurlijk 
apparaat.

De kerstboom
Sinds afgelopen maandag 
moeten we het stellen 
zonder kerstboom op het 
Raadhuisplein. Na een pe-
riode van bijna vier maan-
den heeft ‘ie het lootje 
gelegd en is de boom weg-
gehaald. Eigenlijk wel jam-
mer, we waren inmiddels al 
zo gehecht geraakt aan de 
boom.

Dit jaar geen ‘Masters of Formule 3’?

Enquête over Circuit Park Zandvoort
De Zandvoortse Courant is benieuwd naar uw mening over het 
circuit. Ga naar www.zandvoortsecourant.nl en vul de enquete in.

1. Vindt u Circuit Park Zandvoort 
belangrijk voor Zandvoort?
a)  Ja
b)  Nee
c)  Geen mening

2. Zou u bezwaar hebben 
tegen 7 extra geluidsdagen?
a)  Ja
b)  Nee
c)  Geen mening

Reacties
Naast het invullen van deze enquete kunt u uw mening  
ook verwoorden in een 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 zullen daar niet voor 
in aanmerking komen)

3. Ondervindt u geluidshinder 
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

Politiek

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 
zijn waarop gehand-
haafd moet worden. 
Veel te veel en daarom 
zullen er keuzes ge-
maakt moeten worden. 
Volgens Maij zullen die 
keuzes niet gemakkelijk 
zijn. Uiteindelijk kon de 
commissie op dit punt 
geen uniform advies 
aan de raad geven en 
zal het bij de komende 
raadsvergadering als 
‘bespreekpunt’ op de 
agenda staan.

Commissievergadering
start in politiebureau

De integrale commissie Raadszaken en Plan-
ning & Control is afgelopen woensdag op een 
bijzonder plaats begonnen. Op uitnodiging van 
de nieuwe teamchef van basisteam Zandvoort, 
J.C. Gouwen, kwamen de commissieleden, onder 
aanvoering van voorzitter Eg Poster, naar het po-
litiebureau alwaar zij een presentatie bijwoon-
den die het beleidsplan van basisteam Zandvoort 
uit de doeken deed.

Het basisteam 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 inzicht 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.

Premier Balkenende, vorig jaar prominent aanwezig tijdens de Masters, vlak voor 
de start in gesprek met Guido van der Garde. De laatste, zo zou even later blijken, 
verspeelde op het nippertje de titel.

Geen internet? Beantwoord dan bovenstaande vragen, knip het 
uit en stuur naar: Zandvoortse Courant (o.v.v. Enquete circuit), 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort.

Zoekt een leuke hulp
voor de zaterdag

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Gebruik uw ZandvoortPas!

Ouderen gezond sportief

Voor het tweede jaar heeft Sportservice 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 liefst  
158 aanmeldingen waarvan er 132 kwamen opdraven. Ook wethouder 
Gert Toonen onderwierp zich aan een test.

foto: Chris Schotanus
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Column	Politiek	

Met de term dementie in 
de vorige politieke column 
raakte ik een gevoelige snaar 
bij de Ouderenpartij. Vooruit, 
excuses daarvoor. Dat leden 
van de OPZ midden in de 
samenleving staan bewijst 
Peter Boevé. Deze krasse 
zeventiger dient niet alleen 
met jeugdig elan meneer de 
rechter repliek, maar staat 
eveneens nog op de lijst voor 
de komende verkiezingen 
voor de Provinciale Staten.
Trouwens, voor het grootste 
deel van de Zandvoortse 
vertegenwoordigers van de 
Ouderenpartij is een plaatsje 
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 de Ouderenpartij 
NH: de 90-jarige (!) Jan 
Pelgrim uit Amsterdam.
Zandvoort is ook vertegen-
woordigd door gemeen-
teraadsleden Willem Paap 
(SP) en Cees van Deursen 
(GroenLinks). Alwin Oort-
giessen staat er op voor de 
PvdA. De laatste partij is de 
grootste in de Provinciale 
Staten van Noord-Holland. 
En lijsttrekker Peter Visser 
heeft al aardig wat bereikt, 
zo blijkt uit een interview op 
de website van de PvdA. Er 
staat: ‘Bij het racecircuit in 
Zandvoort heeft Visser het 
voor elkaar gekregen dat 
omwonenden via een web-
site weten wanneer er races 
zijn, zodat ze er rekening 
mee kunnen houden.’ Zo, dat 
is geniaal gevonden! Zal op 
die website ook al staan dat 
de Masters inmiddels zijn 
geschrapt?
Nee, als we afgaan op de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van november gaat de Partij 
voor de Dieren woensdag 
weer hoog scoren. Als uw 
stem naar deze partij gaat, 
dan worden de damherten 
in de Waterleidingduinen 
in ieder geval beschermd. 
Want afschieten vindt de 
PvdD onaanvaardbaar. Dan 
maar nóg hogere hekken of 
een versnelde aanleg van 
het ecoduct.

Hans Botman

Krasse knar

Zandvoort
Maart 2007

Uitagenda
Holland Casino

Vrijdag 2 maart 21.30 - 00.00 uur
Tommy Thompson 

Zaterdag 3 maart 21.30 - 00.30 uur
Amy Paolo 

Zondag 4 maart 17.45 - 21.00 uur
NME Events 

Donderdag 8 maart vanaf 20.00 uur
Asian Night 
Met o.a. Choi Da Di toernooi en 
Chinees entertainment van Piao 

Vrijdag 9 maart 21.30 - 00.30 uur
NME Events 

Zaterdag 10 maart 21.30 - 00.30 uur
NME Events 

Zondag 11 maart 17.30 - 21.30 uur
Show Gun 

Vrijdag 16 maart 21.30 - 00.00 uur
Cross Over 

Zaterdag 17 maart  21.30 - 01.30 uur
DJ 2 To You 

Zondag 18 maart 17.45 - 21.00 uur
Joyce Stevens ’One Singing Solo’ 

Vrijdag 23 maart 21.30 - 00.30 uur
Amy Paolo 

Zaterdag 24 maart 21.30 - 01.30 uur
Leon Ray 

Zondag 25 maart 17.30 - 21.30 uur
Adagio 

Woensdag 28 maart vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day Sonja Bakker 
Met o.a. een workshop en een kookdemonstratie

Vrijdag 30 maart 21.30 - 00.00 uur
Perfect Match 

Zaterdag 31 maart 21.30 - 00.30 uur
NME Events

Feesten & Events

Vier vanavond met ons het jaar van het 
gouden varken.

• Piao International Entertainment
• Choi Da Di toernooi met geldprijzen 

voor de 4 beste spelers: € 2000, € 1000, 
€ 600 en € 300  

• Leeuwendansen begeleid met live muziek 
• Echte Chinese waarzegster
• Voor iedereen na 20.00 uur gratis 

Chinees aandenken
• Gratis Chinese hapjes

Donderdag 8 maart

Asian Night

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. 

Vanavond gaan we ’sonjabakkeren’ met:

• Interactief boodschappenspel 
• Stel haar al uw brandende vragen
• Black Jack en Amerikaanse Roulette met kans 

op haar nieuwste boek gesigneerd door Sonja 
• Live kookdemonstratie van Sonja Bakker 

maaltijden door onze eigen koks!
• Gratis consult van fysiotherapeut en personal 

trainer Tanja van Balen van Make a Move 

Woensdag 28 maart

Special Ladies Day
met Sonja Bakker

Vanaf 20.00 uur

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 kantooruren).

Every Night Poker 
at the Beach!
Nu 7 dagen per week Poker Cash Games. 
Spel: Texas Hold’em Limit - Cash Games 

• Aanvang 20.00 uur 
• Inschrijven bij de kassa’s of in de 

pokerpit 
• Speluitleg bij voldoende animo en 

capaciteit

NIEUW

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Gratis entree vanaf 20.00 uur

Maij ambteloos burger na 7 maart
Burgemeester Rob van der Heijden zal op 8 maart zijn taken 
weer opnemen. Na 
een afwezigheid 
van ruim vijf maan-
den is hij weer vol-
doende hersteld 
om de leiding van 
onze gemeente 
op zich te nemen. 
Dat betekent dat 
waarnemend bur-
gemeester Hes-
ter Maij dan weer 
ambteloos burger 
zal zijn.

Maij gaat met pijn in haar 
hart weg. “Ik vind het ontzet-
tend jammer dat ik weg moet. 
Iedere dag dat ik hier naartoe 
ging heb ik genoten. Het was 
altijd net als een warme de-
ken die ik over me heen kreeg. 
Zandvoort is een dorp, waar ie-
dereen die 
er woont 
heel trots 
op is. Het is dan weliswaar 
een dorp maar met stadse 
problemen. Dus je komt alle 
facetten tegen die er ook in 
een grote stad kunnen spelen. 
Ik heb intern er dan ook altijd 
op gehamerd om zo bedrijfs-
matig mogelijk te werken”, 
licht ze toe.

Inbreng
Op de vraag wat ze als 
haar grootste inbrengen 
ziet antwoordt ze na enig 
nadenken: “Het nieuwe 
Handhavingsprogramma 
2007 - 2009!” Dit programma, 
dat nog door de raad vastge-
steld moet worden, is afgelo-
pen woensdag in de commis-
sie behandeld en geeft aan 
op welke beleidsvlakken 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 gezet. Je 
kunt natuurlijk de wereld niet 
in vijf maanden veranderen”, 
aldus Maij.

Zelfstandig 
Vanaf het begin heeft Maij een 
goede band met de raad ge-
had. Na de gesprekken met de 
fractievoorzitters zei iedereen 
volmondig ja om haar als waar-
nemer te installeren. Ze heeft 
in de vijf maanden alleen met 

Van der 
H e i j d e n 
gesproken 

tijdens ziekenbezoek en ze 
heeft al de besluiten die ge-
nomen moesten worden op 
persoonlijke titel genomen. 
Wel heeft ze de burgemees-
ter in de laatste paar weken 
geïnformeerd over een aantal 
lopende zaken.

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 
over vijf maanden nog volop in 
de verhuisdozen. Daarna zal ik 
wel zien. Ik hoef niet perse in de 
politiek of bestuurlijk te wer-
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.

Ik heb Zandvoort voor 
altijd in mijn hart gesloten

Meer openbaar vervoer
houdt Zandvoort bereikbaar

CDA-statenlid Joop Post ziet de oplossing om Zandvoort ook 
in de toekomst bereikbaar te houden in een gestroomlijnd 
openbaar vervoer. Post, zesde op de lijst voor de provinciale 
verkiezingen van volgende week en toekomstig Europarle-
mentariër, sprak dinsdagavond tijdens de inloopavond van de 
plaatselijke afdeling van het CDA.

Een hogere frequentie van de 
treinverbinding met Haarlem 
en een milieuvriendelijke mo-
norail, is volgens Post de oplos-
sing. “Zandvoort heeft door zijn 
unieke ligging de mogelijkheid 
om de oplossing te zoeken in 
milieuvriendelijk vervoer. We 
moeten kijken naar zaken die 
er tien jaar geleden niet waren, 
maar nu wel 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 beschermen 
moeten er volgens Post voor-
zieningen in zee worden 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 wellness”, aldus Post. 

Hester Maij

Politieke fietstocht 
door Waterleidingduinen

Gedeputeerde Patrick Poelman en wethouder Marten Bier-
man hebben samen met de directeur van het Amsterdamse 
waterleidingbedrijf, Ed Cousin, een fietstocht door de Water-
leidingduinen gemaakt.

De tocht was bedoeld om  
inzicht te krijgen over de  
mogelijkheden om de paden  
te openen om te fietsen, iets dat 
nu nog verboden is. Ook werd 
er stilgestaan bij de plannen 
om de zuidduinen en het ge-
bied achter de Kennemer Golf 
en Country Club en Circuit Park 
Zandvoort voor het wild te ont-
sluiten via een ecoduct over de 
Zandvoortselaan. Een fietspad 
zou onderdeel daarvan uit moe-
ten maken. Niet alleen om door 
de duinen te kunnen fietsen 
maar ook om binnen het pro-

vinciale project ‘Bereikbaarheid 
Kust’ Zandvoort vanuit Nieuw 
Vennep en omgeving per fiets 
te kunnen bereiken. 

Met name Poelman was zeer 
onder de indruk en zal bij de 
Amsterdamse gemeenteraad 
aandringen op opheffing van 
het fietsverbod. Ook wil hij zich 
binnen Gedeputeerde Staten 
hardmaken voor het ecoduct. 
Op den duur zal eveneens over 
de spoorbaan en de Zeeweg 
een overgang voor het wild 
moeten komen.

Na de fietstocht werd het gezelschap door burgemeester Hester Maij op het 
raadhuis ontvangen en werden er diverse ideeën besproken
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Adri van de Bos in de Himalaya

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

47   
Zandvoort

Vraagprijs: € 259.000 k.k.

Uw woning verkopen? Bel voor gratis waardebepaling!

Gelegen op de zandgronden achter Zandvoort 
ligt deze charmante villa “Klein Saxenburg”. 
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.

Vraagprijs:  € 289.000 k.k.

Vraagprijs: € 649.000 k.k. 

In Residence d’Orange is dit fraaie 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 m2.

Altijd al in het centrum van Zandvoort 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 m2, bouwjaar ca. 1900.

Schuitengat 

   319
Bentveld

Zandvoortselaan 

36 Z  
Zandvoort

Diaconiehuisstraat 

Vrijdag 2 maart
Klaverjassen

aanvang 19.30 uur

Zaterdag 3 maart
Sing along met
Johan & Ronald

Café Oomstee

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

* Ketjap Kai
   (kipblokjes in ketjap saus)

* 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*

Voortdurend wisselvallig en 
bijzonder zacht

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 11 9-10 10 11

Min 8 6 5 7

Neerslag 90% 75% 65% 65%

Wind west 6    west 4-5(6)    zw. 4-5   zw. 4-5   

Er lijkt maar geen einde aan te 
komen en donderdag 1 maart 
sluiten we deze allerzachtste 
winter ooit af met in de noor-
delijke Randstad bijvoorbeeld 
een gemiddelde temperatuur 
van 7 tegen normaal 2,8 gra-
den. De ‘vrees’ bestaat dat 
binnen een jaar of vijf dit 
ongekend hoge gemiddelde 
al een keer overschreden zal 
gaan worden.

Het klinkt misschien para-
doxaal, maar de kans dat 
we juist een keer een koude 
winter krijgen binnen die vijf 
jaar is ook tamelijk groot te 
noemen. Toch lijkt een koud 
seizoen steeds kleiner te  
worden, als we ons realiseren 
dat we ruim tien jaar terug 
voor het laatst een echte 
koudegolf hebben mogen 
meemaken.

Het begin van de weerkundige 
lente, vanaf nu dus, verloopt 
in elk geval erg zacht en peri-
odiek nat. Dit in tegenstelling 
tot de twee voorgaande jaren 
waarin we immers met veel 
sneeuw te maken kregen de 
eerste maartdagen.

Dinsdag gaf wederom een 
flinke plens water in zuidelijk 
Noord-Holland, woensdag 
was ook niet om over naar 
huis te schrijven en ook deze 
donderdag verloopt natuur-
lijk weer niet droog met een 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

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.

Zin om subtropisch 
te zwemmen?

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

aantal (stevige) buien/regen 
op het pleit. 

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 regenkansen.

Zou er dan toch weer zo’n 
weeralarm komen vanuit 
de Bilt? Neen, waarschijnlijk 
niet… Ook de ‘gebruiker’ van 
het weer weet inmiddels 
dat zo’n ‘alarm’ te pas en te 
onpas wordt uitgegeven 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 ‘samenle-
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 meteen 
af te doen met ‘alarm’. 

Vrijdag en in het weekeinde 
houden we het niet droog, 
maar er zullen wel wat betere 
weermomenten zijn dan. 
 

Weerman Marc Putto

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.”

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
Van de Bos heeft daar veel over 
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: “Ik was helemaal 
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 men wilde 
mijn maag leegpompen. Ik 
was zo bang dat ik gevlucht 
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 
mezelf te 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 waarschijnlijk de best 
mogelijke oplossing.

Kokende fysiotherapeut
Vorige week vrijdag heeft de bekende Zandvoortse fysiothe-
rapeut Frits van Loenen Martinet ‘gegastkookt’ in Het Wapen 
van Zandvoort. Van Loenen Martinet is volgens eigen zeggen 
een goede hobbykok.

Het Wapen van Zandvoort laat 
om de week, voor een periode 
van maximaal drie maanden, 
een gastkok een speciaal 
menu samenstellen dat op 

vrijdag door hem of haar be-
reid wordt. Het menu wordt 
dan als dagmenu aangeboden. 
Vorige week was het al ruim 
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 lekker 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. Over twee 
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.

Frits van Loenen Martinet wordt geassisteerd door zijn zoon

Tip 1

Tip 2

Tip 3

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

Alwin Oortgiesen
Nr. 11 (Zandvoort)

www.alwinoortgiesen.pvda.nl

Beauty and Wine Event.
Never stop trying 
organiseert op 11 Maart een presentatie van   
topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.

Voor 10 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.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187
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S 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 informatie,
bel: 06-42053349

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44+48, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl 
.................
Te koop: 

KLIPPERAAK. 
Varend, goed onderh. 
woonschip. Afm.25,9 
bij 4,50 m. Vraagprijs 

€ 89.000. 
Info: 020-6937857 / 
j.barbiers1@chello.nl

................. 
Let op:

 a.s. wo/do/vr/za 12/17 
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 xxxl. 
€15 p.st./3 voor €25.
Nw. Fietsen 18 versn. 
€99. Omafiets €149. 
Nw. Habana scooter 
€1499. Div. kleuren.
Iedere week koopjes 

halen. 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 

ontspanningsmassage. 
€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

06-2747 2920 (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 porc. 
schaaltje €45.  

1 Orig. groentekist €2.  
6 Champagnesflutes 

nw. in doos €3,50.  
1 pers. loper 210x50 €10. 

Mickey Mouse wand-
klok €2,50. Tel. 5713509

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

Bloeiende violen
Bloembollen in pot

Primula’s

Een beetje wintermoe?
Onze bloemen doen je goed!

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

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

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 09.00u tot 17.00u
en dinsdagavond tot 21.00u

Wij zoeken een zelfstandige ervaren nagelstyliste 
die het een uitdaging vindt om bij ons voor zichzelf 
te beginnen. Voor 2 of 3 dagen in de week en 
eventueel een aantal avonden is er een tafel 
beschikbaar in de drukke nagelstudio/kapsalon. 
Bel voor meer informatie Sara de Jong.

Opgericht 26 augustus 1982

Viert dit jaar zijn 25 jarig jubileum en
zoekt nieuwe leden in alle stemsoorten.

Info: www.zandvoortsmannenkoor.nl of
email: bestuur@zandvoortsmannenkoor.nl of

tel. 0235731125 N.A. de Wit, secr./penningm. ZMK

Optreden Samba Schutte:
een weergaloos succes

Géén uitverkochte zaal 24 februari in Circus Zandvoort. Maar 
wel een avond die bij veel bezoekers lang in 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 al 
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 
wat gereserveerde pu-
bliek uit Zandvoort mee 
enthousiast te krijgen. 
Het lukte de comedian 
binnen een paar mi-
nuten. “Ik heet Samba. 
Nee, geen sambabal, dat is een 
Hollands grapje. Eigenlijk heet 
ik Dirk Jan Samba Schutte, dat 
is mijn echte naam.”

gratieproces werd door hem op 
een heel 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 vader. Ik wilde 
én in de kerk zingen én in de 
moskee zijn. Laten we er tus-
senin zijn, dat geeft sterkte.”

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 het Afrikaans, dan 
in het Nederlands. 
Ontroerend eenvou-
dig. “Laat je horen liefje. 
Geef de boodschap over 
van Liefde en Vrede.” 
Met zijn enthousiasme 
betoverde Samba het 
publiek en bracht de 
aanwezigen in vervoe-
ring. De staande ovatie 

na afloop was dan ook zeker 
verdiend. Tot ziens, Samba. Tot 
ziens bij een volgend optreden. 
We hebben van je genoten. 

 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. Al vroeg zong 
ze met haar vader aan de pi-
ano nummers als: ‘Smile’, ‘Into 
each life’ en ‘Autumn Leaves’. 
Later ging haar voorkeur uit 

naar soulmuziek en vormden 
o.a. Aretha Franklin 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 € 10.

Mega concert KISS
Wie kent ze niet: KISS, super bekend geworden met het nummer 
‘I Was Made For Loving You’ en de spetterende optredens met 
veel vuurwerk. De markante bandleden zijn voorzien van opval-
lende kleding en make-up en de langste tong van de wereld.

Donderdag 8 maart om tien 
uur ‘s avonds geeft ’s werelds 
beste KISS Tribute band een live 
concert inclusief een 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-
genaar van het live muziek café. 
“Deze band speelt vanwege de 
bijbehorende mega-vuurwerk-
show eigenlijk uitsluitend op 
mega-podiums.” 

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 bijdrage van € 5,00 entree 
gevraagd. Vergeleken met de 
rest van de shows in het land, 
waar een gemiddeld kaartje 
ruim € 25,00 kost, is dit een 
weggeefprijs. Voor informatie 
kunt u kijken op website van 
deze Hongaarse band; www.
kissforeverband.hu

Touchwood
Zaterdag 3 maart speelt de 
vijfmansformatie Touchwood 
in ‘live muziek café’ Sandbar. 
Touchwood speelt stevige 
rockmuziek, van klassieke- tot 
moderne stijlen, aantrekkelijk 
voor een breed publiek, met 
een gevarieerd repertoire. 

Studio A’rtistiek exposeert in bibliotheek
Vanaf maandag 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 vorig jaar was dat het ge-
val en gezien de lovende kritie-
ken die toen 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 
atelier, Kleine Houtstraat 126. 
De aan de vereniging 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 contact 
op te nemen met de secre-
taris van de vereniging, Paul 
van der Sm aal, 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 woensdags 
van 13.30 tot 15.30 uur en van 
20.00 tot 22.00 uur.

 Samba Schutte in februari 2006, als winnaar van de
jury- en publieksprijs van het Leids Cabaret Festival

 Grappen over inburgeringcur-
sussen zijn er al veel gemaakt. 
Samba deed het op zijn manier: 
ontwapenend en fris. Zijn inte-

WonenPlus zoekt groene vingers! 

De tuinvrijwilligers van 
WonenPlus zijn niet langer dan 
anderhalf uur in een tuin actief 
en bepalen zelf het moment 
waarop zij dit doen. De werk-

zaamheden in de tuin omvatten 
licht snoeiwerk, het maaien van 
het gras, wieden of planten. 

Veel diensten worden gele-

verd door de vrijwilligers van 
WonenPlus. Mensen die tijd 
beschikbaar maken om iets 
voor een ander te kunnen doen. 
Herkent u zich hierin, neem 
dan contact op met Mariska 
van Huissteden, consulente 
van WonenPlus Zandvoort. Tel. 
5717220 (maandag t/m vrijdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur) of 
info@wonenpluszandvoort.nl

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 zelf de tuin bij te houden. Een vrijwilliger met 
groene vingers is voor hen een uitkomst.

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

De Kiss Forever band



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Onze nieuwe Sia collectie
is weer binnen.

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op de nieuwe
collectie klein meubelen

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Mooie wijn uit Zuid-Afrika
Leeuwenkop (Ruby Cabernet of Chenin Blanc)

Per Fles: € 4,95 Nu Drie 
Flessen voor slechts: € 10,-

In	de	maand	maart:
Varkens	Schnitzels
naturel	of	gepaneerd

	4	stuks		€	5,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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 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.

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

	15%	korting	op	
wenskaarten

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

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand maart

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% Korting
op Fleece vesten!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

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

 
10 % korting 

op alle koop dvd’s
Voor de hele maand maart 2007

Eenmalig per Zandvoortpas
Niet in combinatie met andere acties

Voor de ZandvoortPashouders
Koffie of thee

met appelgebak € 4,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

 

NH Zandvoort – Restaurant Tethys

In 2007 nog meer voordelen 
met de ZandvoortPas!

In 2007 maakt de ZandvoortPas het u nóg voordeliger om uw aankopen en 
boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Pashouders opgelet: 
Heeft u nog een (blauwe) ZandvoortPas 
2006? Tegen inlevering van uw oude  
Pas bestelt u een nieuwe Zandvoort-
Pas 2007 en betaalt u geen €7,50 maar 
slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen 
ZandvoortPas voor slechts €7,50, 
en profiteer een jaar lang van vele 
voordelen!

Sinds 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer gel-
dig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 
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 
Restaurant Tethys,  te bereiken op 023-5760745.   

Iedere zaterdag in maart bieden wij wisselende themabuffetten voor € 27,50. 
Voor houders van de Zandvoortpas bieden wij € 5,00 korting per persoon op het buffet. 

Deze buffetten worden elke zaterdag avond geserveerd vanaf 18.00 uur.

‘NH BRUNCH BUFFET’ 
Zondag 11 MAART
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Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Toen & nu 

Hogeweg nu 
Heden ten dagen is de Hogeweg, tegenwoordig met één ‘o’, 
nog altijd een belangrijke verkeersader. Beide wegen van en 
naar Zandvoort (Zeeweg en Zandvoortselaan) lopen via de 
Hogeweg in elkaar over.

Hoogeweg toen 
 

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, door middel van een bordje 
op een stok in de grond, herkenbaar waren.

Voor een heerlijk 
kopje koffie

Een gezellige
lunch of diner

Geopend: Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Vissoep
Carpaccio

Gegratineerde mosselen

Portugese sardines
Varkenshaasje Stroganoff

Kabeljauw in mosterdsaus

Palaçinka
€ 16,75

Wij heten u van harte welkom

Wijnstreek onder de loep:
Mendoza

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.

De wijnbouw in Argentinië 
vindt voornamelijk plaats in 
het westen van het land en 
dan vooral in de provincie 
Mendoza. Deze ligt aan de 
voet van het Andesgebergte 
dat de natuurlijke grens 
vormt met Chili. In Mendoza 
kent men een (sub-)tropisch 
klimaat, echter de nachten 
zijn over het algemeen rede-
lijk koel. Een uitstekend kli-
maat dus voor wijnproduc-
tie. De wijngaarden krijgen 
hun water via bevloeiing 
door een eeuwenoud stelsel 
van kanaaltjes met smelt-
water uit de Andes. Door het 

klimaat en de hoge opbrengst 
per hectare, zijn de meeste 
wijnen niet van kwalitatief 
hoog niveau. Uitzonderingen 
daar gelaten natuurlijk.

Parken en pleinen
Mendoza is de hoofdstad van 
de gelijknamige provincie en 
ligt op zo’n 700 meter hoogte. 
Het is een enorm leuke en re-
laxte stad met veel groen en 
brede lanen. Zoals de meeste 
steden in Zuid-Amerika kent 
Mendoza veel parken en plei-
nen. Het centrale plein Plaza 
de Independencia is een be-
zoek waard vanwege alle 

Argentinië is het land van de tango, prinses Maxima, de 
pampa’s, Vuurland, Buenos Aires, Evita Perón, Diego Mara-
dona, maar ook zeker de wijn als vijfde wijnproducerend 
land ter wereld. De naam Argentinië is afgeleid van het La-
tijnse woord ‘argentum’, dat zilver betekent. Dit edelmetaal 
speelde een belangrijke rol tijdens de opkomst van het Eu-
ropese kolonialisme.

drukte en levendigheid op 
en rond het plein. Ook Plaza 
Espana moet u gezien heb-
ben met haar vele azulejos, 
geglazuurde 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 is de 
hoogste berg van Amerika, de 
Aconcagua van bijna 7000 
meter hoog, wellicht nog een 
goed idee. De berg is de hoog-
ste top van het zuidelijk half-
rond en wordt ook wel het dak 
van Amerika genoemd.

Druiven op ooghoogte 
Terug naar de wijnbouw: in 
Argentinië kent men veel 
Europese druivenrassen 
waaronder de Sangiovese, 
Tempranillo, Malbec en de 
Chardonnay. In een aantal 

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 
Bodega Catena Zapata. Onder 
deze naam Catena worden 
wijnen gemaakt die van de 
Cabernet Sauvignon, Malbec 
of Chardonnay druif gemaakt 
zijn. De wijn van deze maand is 
van de Malbec druif gemaakt. 
De Catena wijnen worden 
gemaakt van druiven van ver-
schillende wijngaarden die 
apart geoogst en gevinifieerd 
worden. Door uiteindelijk deze 
wijnen, die dus van verschil-
lende gronden afkomen, met 
elkaar te mengen, ontstaat de 
meest uitgebalanceerde wijn. 
De rode varianten Cabernet 
Sauvignon en Malbec kunnen 
direct gedronken worden, 
maar kunnen ook nog zo’n 10 
tot 20 jaar bewaard worden. 
De Alamos, het tweede label 
naast Catena, is een iets een-
voudiger wijn die van jongere 
wijngaarden afkomt dan de 
Catena. Een uitstekend alter-
natief dus!

De Malbec is een druif die 
dieprode, robuuste en fruitige 
wijnen oplevert. Zo ook de 

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) 
rundvlees, 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 
Per fles € 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)

De	informatie	pagina	van	de	sportraad
www.sportinzandvoort.nl

TCZ biedt veel mogelijkheden 
om in competitieverband te 
kunnen tennissen, ook voor 
de minder getalenteerde. De 
afgelopen jaren heeft het 
1e team regelmatig deelge-
nomen aan de eredivisie, de 
hoogste klasse in Nederland, 
waaraan slechts 8 vereni-
gingen kunnen deelnemen. 
Aan TCZ is een tennisschool 
verbonden die iedereen be-
geleidt.

Tennispark ‘De Glee’ is gele-

In de winter werd jarenlang uit-
geweken naar de overdekte ba-
nen van Center Parcs. Deze zijn 
echter steeds minder beschik-
baar voor tennis, waardoor nu 
moet worden uitgeweken naar 
locaties in de regio. Samen met 
de gemeente wordt naar ruimte 
gezocht voor overdekte banen 
in Sportpark Duintjesveld.

De contributies variëren tus-
sen € 100 voor junioren zonder 
training en € 175 voor senioren. 
Het entreegeld voor junioren is  
€ 25 en voor senioren € 45. Privé-
tennislessen zijn te regelen via 
de trainers. Er wordt dan geen 
baanhuur berekend voor leden. 
Het seizoen loopt van april tot 
oktober. Het park heeft ruime 
parkeergelegenheid, maar helaas 
geen verlichte banen. Zaterdag 
24 maart aanstaande wordt om 
16.00 uur het seizoen geopend 
met het hijsen van de clubvlag 
en een gezellige borrel.

Voor inlichtingen kunt u terecht 
bij het secretariaat van TCZ: 
Renée Igel, Brederodestraat 
223, 2042 AZ  Zandvoort, tel:  
023-5294743. Voor het aan-
melden als lid bij de leden-
administratie: M. van Dord, 
Sleedoornweg 8, 2105 KS  
Haarlem, tel. 023-5246138. Meer 
informatie vindt u op website 
www.tc-zandvoort.nl

Tennisclub Zandvoort (TCZ) 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 recreatietennis. TCZ 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 420 junioren-
leden tennisen. Bij de junioren 
is elk jaar een wachtlijst om lid 
te kunnen worden. ’s Zomers 
is er een beleid van vrij spe-
len. Dit houdt in dat men een 
half uur voor een enkelspel of 
een uur voor een dubbelspel 
op een baan kan afschrijven, 
uitgezonderd de tijden dat er 
competitie, trainingen of eve-
nementen zijn.

Tennisclub Zandvoort

Jeu de boules wordt ten on-
rechte geassocieerd met op 
leeftijd zijnde mensen. Niets 
is minder waar. Landelijk zijn 
er competities in drie jeugd-
leeftijdsklassen: aspiranten, 
pupillen en junioren. Ook 
Zandvoortmeeuwen wil graag 
de jeugd kennis laten maken 
met hun sport. Daar is alle ge-
legenheid voor. De club speelt 
onderlinge wedstrijden op de 
dinsdag- en zaterdagmiddag 
van 14.00 uur tot 17.00 uur en 
op vrijdagavond vanaf 19.00 
uur (op verlichte banen). Op 
woensdagmiddag wordt er 
vaak een toernooi tegen een 
andere vereniging gespeeld. 

De vereniging is per in-
gang van dit jaar lid van de 

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. 

Nederlandse Jeu de Boules 
Bond (NJBB). Alle leden van 
de vereniging kunnen van-
af nu dan ook een licentie 
van de bond krijgen om op 
grote toernooien te spelen. 
Zandvoortmeeuwen hoopt 
hierdoor hun ledental te ver-
dubbelen tot 100 à 150 leden.

Loopt u gerust eens binnen en 
doe kosteloos een keer mee. 
Laat u verrassen door het spel 
en laat u zich eens volledig 
informeren. Voor algemene 
informatie kunt u terecht op 
www.njbb.nl. Meer informatie 
over jeu de boulesvereniging 
Zandvoortmeeuwen kunt u 
krijgen bij voorzitter Herman 
Klene (5713521) of bij penning-
meester Ab Reurts (5715071).

Zandvoortmeeuwen
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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

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

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

Filmclub Simon van Collum

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Je bent deze week in een heuse feest-
stemming. Misschien valt er daad-
werkelijk wat te vieren, maar ook 
zonder een directe aanleiding heb 
je het gevoel dat de vlag uit moet. 
Ook andere mensen worden vanzelf 
vrolijk als jij in hun buurt bent.

STIER
21 apr. - 20 mei

Er zijn van die weken dat alles wat 
doffer en somberder op je afkomt 
dan normaal. Deze week is zo’n 
week. De douche voelt koud aan, 
hoe warm je hem ook hebt gezet. 
Je voelt je ook wat rillerig, onge-
acht het weer.

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Deze week kan het lijken alsof je 
steeds iets kwijt bent. Misschien 
heb je de afgelopen tijd dingen 
iets te goed opgeruimd. Het is 
echter waarschijnlijker dat je je 
erg onzeker voelt. Maar dat is toch 
nergens voor nodig?

Kreeft
21 juni - 22 juli

Als je gewend bent alles perfect 
te doen, zul je behoorlijk gefrus-
treerd raken. Zelfs je woorden 
pakken anders uit dan je be-
doelde. Dingen die je normaal 
in een handomdraai voor elkaar 
hebt, gaan je deze week maar 
moeilijk af.

Leeuw
21 juli - 22 aug.

“Wie zit er aan mijn huisje”, vroeg de 
heks. De heks bestond niet echt, maar 
deze week lijken alle mensen die vraag 
aan je te stellen. Misschien he b je 
meer of minder bewust het gevoel dat 
je de laatste tijd iets te veel gebruik 
hebt gemaakt van andere mensen.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

“Ik zal ze een poepje laten ruiken”, 
zou je lijfspreuk kunnen zijn. Als 
je het niet letterlijk neemt, zou dit 
inderdaad een goed voornemen 
kunnen zijn. Wellicht heb je je licht 
al te lang onder de korenmaat ge-
schoven.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Voel je deze week behoefte om 
te dansen? Geef daar aan toe, 
voor zover de omstandigheden 
dit toelaten. Je gevoel is een 
signaal dat je voeling hebt met 
het ritme van het leven zelf, lieve 
Weegschaal.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Voldoende vocht tot je nemen 
is altijd belangrijk, maar deze 
week in het bijzonder. Een be-
langrijke functie van vocht in 
het lichaam is afvalstoffen af te 
voeren. Gebeurt dat onvoldoende, 
dan kunnen deze stoffen je zelfs 
vergiftigen.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Je laat je door niemand iets zeg-
gen. Je bent er meer dan normaal 
op gebrand je eigen weg te gaan 
en daarbij je eigen tempo te vol-
gen. Op zich is dit een gezond 
streven naar autonomie. Good 
for you!

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

“Always look on the bright side 
of life” zou iets te hoog gegrepen 
kunnen zijn. Toch zit er een wijze 
les in, in die zin dat het belangrijk 
is om niet steeds al te pessimis-
tisch te zijn. Probeer daaraan te 
denken!

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Je leven in een nieuw jasje steken 
kan veel verschillende betekenis-
sen hebben. Het kan betekenen 
dat je op zoek gaat naar een 
nieuwe baan. Of je komt een 
nieuwe vlam tegen. Misschien 
ben je zelfs verhuisplannen aan 
het maken.

Column

Tijdens een gezellige avond, wil 
ik onder het genot van een al-
coholisch drankje nog wel eens 
een weddenschap afsluiten. De 
onderwerpen van deze wedden-
schappen verschillen nogal, van 
pannenkoeken tot aan voetbal. 
De verliezer daarentegen, is altijd 
dezelfde persoon. Je raadt het al, 
dat ben ik!

Een vriend van mij beweerde 
laatst dat het mogelijk is om 
pannenkoeken te bakken met 
enkel het toevoegen van water 
aan het meel. “Je bent gek”, zei 
ik, ervan overtuigd dat dit onmo-
gelijk was. Er volgde een lange 
discussie en uiteindelijk werd er 
een weddenschap afgesloten. 
Natuurlijk brachten we voor 
het bewijs een bezoekje aan de 
supermarkt. Daar bleek al snel 
mijn ongelijk. Ze hebben ge-
woon pannenkoekenmeel waar 
je alleen maar water aan toe 
hoeft te voegen! Niks melk, niks 
eieren, wat een gekkigheid! Dit 
is één van de vele weddenschap-
pen waarbij ik mijn ongelijk toe 
moest geven. Ook mijn voorspel-
lingen lopen over het algemeen 
de mist in. Ajax en de nieuwe 
Lama die vorige week werd ge-
kozen bijvoorbeeld, hebben me 
al meerdere flessen champagne 
gekost. 

Gelukkig weet ik mezelf, on-
danks veelvuldig verlies, rede-
lijk in bedwang te houden. Zo 
wed ik alleen als ik 100% zeker 
weet (denk) dat ik gelijk heb. 
Voorspellen is natuurlijk iets an-
ders, dat blijft nou eenmaal altijd 
een gok. Toch doe ik ook hieraan 
mee, omdat ik denk dat het niet 
verkeerd is af en toe een gokje 
te wagen. Bovendien blijk ik 
daarmee wél succes te hebben. 
Mijn eerste echte gok aan de 
roulettetafel in het casino had 
tot mijn verbazing een erg leuke 
afloop. Toch houd ik niet van gok-
ken met het grote geld. Daarom 
stel ik tegenover mijn wedden-
schappen altijd iets ‘klein maar 
fijns’, meestal de beruchte fles 
champagne waarvan ik er thuis 
bewust nog paar op voorraad 
heb staan. Dus kom maar op met 
die weddenschappen!

Pauline

Wedden dat?

Te veel stof is nergens goed voor. 
Je gaat er van niezen, of je bent 
er allergisch voor. Het kruipt in 
je apparatuur en kan daarin dan 
ook veel kapot maken. Pas dus op 
voor je computer, versterker of 
dvd-speler.

1. Je mist de trein
 Je wilt de trein halen, je rent en 

rent en... dan rijdt die voor je 
neus weg!

2.  Je zakt voor je examen
 Je moet examen doen. Maar... 
·  je bent vergeten je voor te  

bereiden 
·  je hebt je voorbereid op het  

verkeerde vak
·  de examinator is een vreselijke 

man of vrouw

3. Je bent de weg kwijt
 Je loopt door je eigen wijk,  

of dorp, of stad en plotseling  
is alles veranderd. 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 nodig naar de  

WC, maar... nergens een WC  
te bekennen.

9.  Je valt
 Van een stoepje vallen, over 

een schil uitglijden, de grond 
zakt weg onder je voeten. Of je  
valt van een hoge toren, of in 
het niets...

10.Je vliegt
 Zweven, of op een vliegend  

tapijt zitten, of je armen uitslaan 
om te vliegen... vliegdromen 
zijn soms heel praktisch, als je 
droomt dat je wordt achter-
volgd bijvoorbeeld.

 bron: www.droomnet.nl

Dromen top 10 
bij jongerenHOROSCOOP

opkomst van de eerste chique 
modehuizen in Amsterdam 
centraal. Vanaf eind negen-
tiende eeuw ontstaan, door 
de economische groei, de 
eerste grote modehuizen in 
Amsterdam. De Nederlandse 
elite kon voor modieuze mode 
nu dus ook in de hoofdstad te-
recht. 

In 1892 openen de gebroe-
ders Gerzon hun dameszaak 
in de Kalverstraat, de eerste 
elektrisch verlichte straat van 
Nederland. Er kwamen impo-
nerende gebouwen als het wa-
renhuis de Bijenkorf op de Dam 

(1914), Maison de Bonneterie in 
de Kalverstraat (1907) en het 
‘witte paleis’ Hirsch & Cie aan 
het Leidseplein (1912), waar 
ook het koningshuis klant is. 

Drie originele japonnen van 
het modehuis Hirsch & Cie 

Maison de Bonneterie, Metz & 
Co en de Bijenkorf zijn bekende 
winkelnamen in Amsterdam. 
Hirsch & Cie, Gerzon en 
Domhoff zijn waarschijnlijk 
minder bekend, maar zij horen 
in hetzelfde rijtje thuis. Het 
zijn allemaal Nederlandse mo-
depaleizen die eind 19e eeuw 
werden geopend en waar 
het Amsterdams Historisch 
Museum binnenkort een 
speciale tentoonstelling aan 
wijdt. 

I n  d e  t e nt o o n s t e l l i n g 
‘Modepaleizen 1880-1960’ 
die op 26 april opent, staat de 

Mode gelinkt aan het Amsterdams 
Historisch Museum

(1912-1914) uit 
de eigen col-
lectie van het 
museum zijn 
voor de ten-
toonstel l ing 
gerestaureerd. 
Bovendien zijn 
er twee origi-
nele vitrines 
van Maison 
de Bonneterie 
en wordt het 

oorspronkelijke interieur van 
mannenmodezaak Domhoff in 
de tentoonstelling geplaatst. 
Behalve dames- en herenmo-
de wordt er ook kinderkleding 
getoond. De tentoonstelling 
loopt van 26 april t/m 26  
augustus 2007. 

WHAT’S NEW AND WHAT’S HOT

Family law (Derecho De Familia)
De wetten van vader en zoon

Met frivole stapjes 
zwiert Perelman se-
nior (Arturo Goetz) de 
trap af van het advo-
catenbureau waar 
hij werkt. Perelman 
j u n i o r  ( D a n i e l 
Hendler) zwiert op 
eenzelfde manier. 
Junior draagt net 
als Senior een lange 
trenchcoat. Senior is 
advocaat, Junior do-
ceert Rechten op de 
universiteit . Beide 
Perelmannen zijn 
vader, beiden hebben 
een zoon.

Het verhaal
Family law van de 
Argentijnse filmmaker 
Daniel Burman (1973) 
ging eerder dit jaar in 
première tijdens het 

Filmfestival Berlijn en 
won onder andere de 
Publieksprijs op het Mar 
del Plata Filmfestival 

i n  z i j n  t h u i s l a n d 
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 
de familie, net zoals 
hij door zijn werk de 
wetten van het land 
handhaaft? Of kan 
hij zich eraan ont-
trekken?

Zorgeloos
Bij zulke thema’s zou 
je een zwaarmoedi-
ge film verwachten. 
Burman koos echter 
een volkomen ande-
re manier om Family 
law vorm te geven. 

De beelden zijn licht 
en kleurig en worden 
ondersteund door een 
vrolijk pianothema. De 
dialogen zijn luchtig en 

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.

Noodzakelijk proces 
Burman wil laten zien 
hoe moeilijk het is om 
een vader te zijn, maar 
ook hoe lastig het is om 
een zoon te zijn. Geen 
eindeloze drama’s waar 
je ongelukkig van wordt; 
juist een film die rustig 
en subtiel is. Door die 
luchtige en vrolijke toon 
worden de analyses, die 
Perelman jr van zichzelf 
moet maken, nooit een 
vervelende opgave, 
maar een noodzakelijk 
proces dat ons helpt 
zowel het fenomeen 
‘vaders’ als ‘vaderschap’ 
te begrijpen. 

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 de Zandvoortse bevolking werkt er. 
Maar wat is Huis in de Duinen precies en welke faci-
liteiten heeft het te bieden? Elke 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-uitzendin-

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. 

Bijenkorf Amsterdam
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Inlooppunt Zandvoort steeds 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 55Plussers die op zoek zijn naar leeftijdgenoten om acti-
viteiten mee te ondernemen. Wekelijks stelt de Zandvoortse 
Courant u zo iemand voor.

Ze bruist van energie. Wil dol-
graag samen met een andere 
55Plusser erop uit trekken. 
Samen een fietstocht door 
de duinen maken, of een 
wandeling langs de zee. Of 
een bezoek aan schouwburg 
of museum. Of gewoon, ge-
zellig koffiedrinken op een 
terras of winkelen. De 63-
jarige uit Turkije afkomstige 
Hayrige zegt in vlekkeloos 
Nederlands: “Uitjes doe ik 
graag samen en bij een goed 
gesprek voel ik me pas echt 
thuis.” 

Haar roepnaam lijkt lastiger 
uit te spreken dan die is: hai–ri-
je. Tijdens haar vroegere werk 
als psychosociale hulpverlener 
in Amsterdam was dat nooit 
een probleem. Ze woont al 
dik veertig jaar in Nederland, 
ondermeer in Amsterdam. Als 
sociale therapeute stond ze 
midden in de wereld van men-
sen met psychische klachten. 
“Nu ik met de VUT ben wil ik 
graag in contact komen met 
zonnige leeftijdgenoten en 
wel op gelijkwaardige voet”, 
vult ze aan.

Door omstandigheden kon 
Hayrige enkele jaren gele-
den gebruik maken van de 
VUT-regeling. Na jaren de ge-
jaagdheid van de stad te heb-
ben meegemaakt zocht ze de 
rust van de zee en de duinen 
op. Toen ze dan ook een woon-
huis aan de kust kon krijgen 
greep ze die kans met beide 
handen aan. Het mooiste aan 
Zandvoort? Zonder aarzelen en 
met volle overtuiging glundert 
Hayrige: “De duinen.” Duidelijk 
dus een vrouw die wéét wat 
ze wil: “Genoegens delen met 
anderen ondervind ik als erg 
prettig”, besluit Hayrige.

Senioren, man of vrouw, die 
in contact willen komen met 
Hayrige, kunnen zich melden 
bij Nathalie Lindeboom van 
Pluspunt 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. Het nieuwe publiekscentrum aan 
de Jansstraat in Haarlem is vanaf dinsdag 6 maart aanstaande 
voor iedereen weer opengesteld.

Ook de studiezaal aan de 
Kleine Houtweg is vanaf die 
datum weer open voor publiek. 
Gedurende de maand febru-
ari was het Noord-Hollands 
archief wegens verbouwing 
gesloten geweest.

Studi ezaal
De bezoekers krijgen aan de 
Jansstraat de beschikking 
over een studiezaal met 98 zit-
plaatsen, waarvan maar liefst 
13 in een speciale stilteruimte. 
Een deel van de boekencol-
lectie komt in open opstel-
ling op de studiezaal te staan. 
De Commandeurszaal biedt 
ruimte aan tentoonstellingen 

en lezingen. In het Archiefcafé 
kan men terecht voor een kop-
je koffie en een broodje.

Registers
In het archief aan de Jans-
straat zijn de meest bekeken 
archieven en collecties te 
vinden. Hier komen ook de 
veelgeraadpleegde zelfbe-
dieningsbestanden te staan, 
zoals de Burgerlijke Stand, de 
Bevolkingsregisters, de Doop-, 
Trouw- en Begraafregisters en 
de diverse archieftoegangen. 

Archieven
Het archief aan de Kleine 
Houtweg is vooral bedoeld 

voor beheer- en behoudacti-
viteiten. De studiezaal wordt 
daar dan ook teruggebracht 
tot 22 zitplaatsen. Via het ar-
chievenoverzicht op de web-
site is binnenkort precies te 
zien welke archieven zich op 
welke locatie bevinden. Ook 
is het Noord-Hollands archief 
(deels) te bestuderen via de ei-
gen website: www.noordhol-
landsarchief.org.

De nieuwe openingstijden 
van de locatie Jansstraat 
zijn: dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, 
donderdag van 9.00 tot 21.00 
uur en zaterdag van 9.00 tot 
15.00 uur. In de maanden juli 
en augustus is de studiezaal 
op zaterdag gesloten. De 
nieuwe openingstijden van 
de locatie Kleine Houtweg 
zijn: dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag van 9.00 
tot 17.00 uur.

Zorgregeling AOW ook voor 
ouderen in Zandvoort

De SBO-NH, dat staat voor Samenwerkenden Bonden van Ou-
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 gemeente Zandvoort weten.

Als twee ouderen samen gaan 
wonen betekent dat een an-
der AOW-pensioen. Voorheen 
werd het alleenstaanden 
pensioen 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 1 januari 
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 denkt in aanmer-
king te komen voor de regeling 
kan een aanmeldingsformulier 
aanvragen bij het SVB-kantoor. 
Ook staat Loket Zandvoort 
open voor alle vragen.

Zondagmiddagpodium:
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-
dagpodium. Afgelopen zondag verzorgde Wendy Molee een 
optreden in het Huis in de Duinen. Met haar nostalgische lie-
deren bezorgde de Haarlemse zangeres menig 55Plusser een 
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 
Molee gaf een optreden. Al 
bij het eerste lied deinden de 
toehoorders in 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 
hebben gemaakt.

Zoals vaak bij artiesten startte 
Wendy’s zangcarrière 15 jaar 
geleden met een optreden 
op een feestje bij haar thuis. 
Naast het zingen, is het com-
poneren en arrangeren van 
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.

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Voor 2007 hebben al ruim 1300 huishoudens een ZandvoortPas en dat aantal groeit nog wekelijks 
•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortpas.nl
•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse Courant, maar ook buiten 
 Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)
•  In de zomermaanden wordt de Zandvoortse Courant (natuurlijk met al uw ZandvoortPas aanbiedingen) 
 ook verspreid op de campings (4) en de strandhuisjes (750)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar, waarop u zelf uw 
 ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kan maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

u gaat toch ook
stemmen

Ouderenpartij NH/VSP Lijst 8
Besturen met hart voor senioren

Ouderenzorg mag niet 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 en 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 Midden-Boulevard

 

Stem 7 maart op nummer 1 van lijst 8
Piet Bruijstens

Uw regio kandidaten: Bruno Bouberg Wilson  
 Carl Simons
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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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

Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Boudoir by Sara
Café de Klikspaan
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Del Mar, Café Restaurant

Gemeente Zandvoort 
Greeven, makelaar o.g.
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Meijershof, Restaurant
Never Stop Trying
Ouderen Partij NH/VSP
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
PvdA
Sandbar
Sandd
Slagerij Vreeburg
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zandvoorts Mannenkoor

Gehavend SV Zandvoort speelt gelijk

Trainer Pieter Keur moest voor 
de zoveelste keer dit seizoen 
zijn basiselftal aanpassen. 
Geoffrey v.d. Broek ‘probeerde’ 
het, met een scheurtje in een 
middenvoetsbeentje, 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 aan 

dat hij hands had geconsta-
teerd en de leidsman nam dat 
signaal klakkeloos over. Geen 
voorsprong derhalve. Wel 
een veel sterker Zandvoort 
dat alleen maar op de eerste 
echte goal wachtte. Die zou 
voor rust niet komen. Sterker 
nog: via een counter en on-
gelukkig wegwerken door 
de Zandvoortse verdediging 
kwamen de gasten op een on-
verdiende 0-1 voorsprong.

Voetbal

Gouden wissel
Na rust een nog steeds ster-
ker Zandvoort dat voorin 
afmakers miste. Kansen re-
delijk genoeg maar geen 
doelpunten. Ook ZCFC had 
niet de kracht om te scoren 
en Zandvoort dreigde naar 
een verlieswedstrijd af te 
glijden. Keur had echter een 
gouden wissel uit zijn tover-
doos tevoorschijn gehaald. 
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 rook 
de overwinning en de gas-
ten moesten zich beperken 
tot het met man en macht 
verdedigen van hun doel. De 
stand zou echter niet 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.

Denksport
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 Center Parcs afgewerkt worden. Go is een 
3000 jaar oude denksport, heeft zijn bakermat in het Verre 
Oosten en wordt wereldwijd gespeeld. Inmiddels hebben spe-
lers uit 19 Europese landen zich voor de kampioenschappen 
aangemeld.

Ruime winst ZSC’04, krappe overwinning Zandvoort 

“Het leek soms op pleintjes-
voetbal”, aldus de aanvoerder. 
Uiteindelijk was ZSC’04 toch 
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 ZSC’04 volop in de 
race blijft voor de titel.

SV Zandvoort
Zandvoort had aan ZOG een 
moeilijke tegenstander. De 
Haarlemmers namen in het 
begin een 0-2 voorsprong, 

Futsal	

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. 

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 onbezonnen actie van 
keeper Paul Smit, waarbij ge-
legenheidsscheidsrechter Rik 
Logmans de keeper voor twee 
minuten naar de kant kon stu-
ren. Dat gebeurde echter niet en 
in de slotminuut trok Zandvoort 
de winst naar zich toe door een 
goal van Christiaan Strijder. 

De gemeente Zandvoort 
heeft voor deze Europese 
Kampioenschappen een 
subsidie afgegeven, om-
dat zij zich wil profileren 
als gemeente met een 
goed sportbeleid. De 
Nederlandse Go Bond 
zal als gastheer voor een groot 
aantal jeugdige Europese top-
spelers functioneren.

Bordspel
Go is een strategisch bordspel 
voor twee personen, vergelijk-
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 
speelzaal 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 
Strandhotel zijn. Men kan daar 
uitleg krijgen over de spelre-
gels, en eventueel proberen 
om een spelletje te spelen. De 
middag begint om 13.00 uur 
en zal om 17.00 uur ten einde 
zijn. De finales worden op zon-
dag gespeeld.

Een behoorlijk gehavend zaterdagelftal van SV Zandvoort 
moest afgelopen weekend de inhaalwedstrijd tegen het  
Zaanse ZCFC spelen. Maar liefst 6 basisspelers konden om  
diverse redenen niet aanwezig zijn. Verheugend was de  
terugkeer van keeper Jorrit Schmidt.

KAKURO
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Oplossing 
week 8

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.

Deze week hebben we onze Taco, een zwarte lieve 
kater met een eigenwijs koppie. Hij is al een tijdje 
bij ons in het dierentehuis, hij kwam namelijk bin-
nen met een lelijke wond. Die moest natuurlijk eerst 
behandeld worden voordat hij naar de plaatsingsaf-
deling kon. Gelukkig voor Taco is dat nu het geval en 
is hij hard op zoek naar een warme mand. 
Taco is hier echt super lief, doet geen vlieg kwaad 
en zit hier het liefst boven op de kast in de grootste 
mand met de warmste deken voor zich uit te staren. 
Als je hem roept komt ie meestal wel naar beneden, 
maar soms moet je hem gewoon een handje hel-
pen en hem zelf van de kast aftillen. Als hij eenmaal 
beneden is en je blijft even op de afdeling, loopt 
hij je achterna om maar een aai te kunnen vangen. 
Waarschijnlijk wil Taco wel graag naar buiten, want 
zo oud is hij nog niet, een jaar of vijf. Taco gaat hier 
goed om met de andere katten dus dat is geen pro-
bleem. Wie wil deze mooie zwarte man een nieuw 
leven gunnen bij hem of haar thuis! 
Kom kijken in het asiel, Keesomstraat 5 in Zandvoort, 
tel 023-5713888 open van maandag tot en met  
zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur of kijk  
voor heel veel andere leuke en lieve dieren op  
www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier 
van 
de 
Week

Tagliatelle met tonijn en mosselen
Hoofdgerecht voor 4 personen

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:
Laat 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 sudderen. 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.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek
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		 	 9	 22	 		 		 		 		 9	 8

	 10	 3	 7	 		 		 7	 17/13	 6	 7

	 11	 6	 5	 25	 8/10	 4	 2	 3	 1

		 	 29	 6	 9	 7	 3	 4	 27	 	

		 	 11	 3	 7	 1	 12/15	 7	 8	 	

		 	 4	 1	 3	 14/13	 9	 3	 1	 	

		 	 11	 		11/19	 5	 6	 3	 1	 4	 14

	 18	 6	 3	 1	 8	 		 17	 9	 8	

	 13	 5	 8	 		 		 		 11	 5	 6	

	 	 9	 22	 	 	 	 	 9	 8

	 10	 	 	 	 	 7	 17/13	

	 11	 	 	 25	 8/10

	 	 29	 	 	 	 	 	 27

	 	 11	 	 	 	 12/15	

	 	 4	 	 	 14/13	

	 	 11	 11/19	 	 	 	 	 	 14

	 18	 	 	 	 	 	 17

	 13	 	 	 	 	 	 11

		 	 6	 		 5	 		 3	 1	 		 	

		 	 		 8	 		 2	 		 		 		 7

	 5	 		 		 4	 		 		 		 8	 	

	 		 2	 		 		 		 1	 8	 5	 	

	 		 		 1	 		 5	 		 2	 		 	

	 		 5	 9	 2	 		 		 		 6	 	

	 		 4	 		 		 		 5	 		 		 8

	 1	 		 		 		 4	 		 3	 		 	

	 		 		 6	 3	 		 8	 		 1	 	

100 gr. zwarte olijven zon-
der pit (in plakjes),

400 gr. tomatenblokjes op sap,
400 gr. groene tagliatelle,
2 eetlepels peterselie (gehakt).

Ingrediënten

TACO

Er werd gevist binnen 
de pieren ter hoogte 
van het derde pla-
teau. Bijna iedere 
worp was raak en 
bracht vis naar boven. 
Er werd alleen wijting 

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 
van der Horst met 12 
vissen en een totale 
lengte van 247cm en 
derde was Willem 
Bakkenhoven met 11 
vissen en een lengte 
van 247 cm.

De volgende wed-
strijd is komende 
zaterdag en zal een 
wrakviswedstrijd zijn 
vanuit IJmuiden.

De eerste wedstrijd op 
de zuidpier van IJmui-
den bracht voldoende 
vis op voor de leden 
van de Zeevisvereni-
ging Zandvoort. He-
laas was de meeste 
vis ondermaats. Het 
was goed, en ver, wer-
pen met het zuiden-
windje in de rug.

Vissport

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 trainer zijn van de 
Zandvoortsche Hockeyclub. 

AHT trainers 
ZHC

Hockey
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    KONINGINNEWEG 30 ZANDVOORT

• Uitstekend onderhouden onder architectuur verbouwd, 
charmant halfvrijstaand herenhuis

• Royale living met openhaard, luxe keuken 
met openhaard, 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,-

 DE SCHELP 70 ZANDVOORT

• Op de 1e 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,- p/mnd
• Woonoppervlakte ca. 40 m2

Vraagprijs: € 109.500,-

BELEGGINGSOBJECT - DE SCHELP 74 ZANDVOORT

• Op de 1e verdieping gelegen, goed onderhouden
3-kamerappartement

• Voorzien van mooie keuken en nette badkamer
• Oplevering in verhuurde staat
• Huuropbrengst € 8.220,- per jaar incl. gas & electra
• De servicekosten bedragen € 75,- per maand
• Woonoppervlakte ca. 40 m2

Vraagprijs: € 109.500,-

TROMPSTRAAT 3/4 ZANDVOORT

• Ruim 3-kamerhoekappartement van ca. 90 m2 met 
fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee

• Gelegen op de 2e verdieping hoek zeezijde met balkons 
op het zuidoosten en noordwesten

• L-vormige woonkamer met toog naar de eetkamer, 
dichte keuken, 2 slaapkamers en moderne badkamer 

• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 234.500,-

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 101 ZANDVOORT

• 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. 97 m2 (incl. balkon)

Vraagprijs: € 245.000,- (app.) & € 27.500,- (garage)

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/129 ZANDVOORT

• Royale en comfortabele 5-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 m2

• Lichte royale woning, in 2007 binnenzijde geschilderd
• 3 woonlagen,  ca. 150 m2 woonoppervlakte

Vraagprijs: € 334.000,-

 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)

Vraagprijs: € 239.000,-

WONEN AAN ZEE... ZANDVOORT!

www.cvl.nu

CENSE & VAN LINGEN MAKELAARS
HEEFT HET AANBOD

CVL_Adv_ZC0709.indd   1 27-02-2007   14:38:23
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De	Mannetjes

Damherten in 
het nauw

‘Ze zijn zó tam, straks 
openen ze zelf de hekken’

De voorlopige lokale Zandvoortse 
Evenementenkalender 2007 voor 
inspraak vrijgegeven. 
Lees de gemeente-advertentie in deze krant. 

NIEUW
BURBERRY 

  ZONNEBRILLEN & 
CORRECTIEBRILLEN

Zandvoort Optiek

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

Geldig t/m zondag 11 maart

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Multikorn rond  € 2.35
• Kaasbroodje € 1.00
Nieuw in ons assortiment:
belegde broodjes met 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 bieslook 
 of zoete peper

Enquête	 P7	Slechte verliezer?
Heden	&	Verleden	 P15	Actie’s voor circuit

Sport	 P22	Handbalsters kampioen

Zelfs de zon deed mee bij de 
protestexcursie van de Par-
tij van de Dieren op zondag 4 
maart. Veel sympathisanten 
waren naar de ingang van de 
Amsterdamse waterleidingdui-
nen aan de Zandvoortselaan 
gekomen om mee te lopen. 
Het doel van de wandeling was 
om aandacht te vragen voor de 
‘hetze’ die momenteel rond het 
damhert gevoerd wordt. 

Damherten in het nauw

door Nel Kerkman

Wat voor de één een bedrei-
ging vormt voor de verkeers-
veiligheid, is voor de ander 
het probleem gewoon oplos-
baar. Zo vindt de Partij van de 
Dieren (PvdD) dat de circa 1500 
herten in het 3500 ha grote 
duingebied genoeg voedsel 
hebben en dus geen overlast 
veroorzaken. Ook de ecologen 
geven aan dat er geen proble-
men zijn in de Amsterdamse 
waterleidingduinen en dat een 
ecologisch evenwicht eerder 
zonder dan mét jachtgeweer 
kan worden bereikt. 

Jachtverbod
Niet iedereen deelt deze me-
ning. Want directeur R. Kruize 
van het Drinkwaterbedrijf 
Waternet en beheerder van 
het Amsterdamse gebied, 
dringt er bij de Amsterdamse 
Gemeenteraad (eigenaar) op 
aan om het vijfjarig vastge-
stelde jachtverbod ongedaan 
te maken. De gemeenteraad 
wees in 2004 het verzoek van 
afschot af en trok twee mil-
joen euro uit voor het plaat-
sen van hekwerken. Inmiddels 
is er een aanvang gemaakt 
met het plaatsen van de af-
rastering.

Ecoduct
Om de herten meer ruimte 
te geven heeft de provincie 
Noord-Holland in 2005 een 
voorstel gedaan om ter hoog-
te van het uitgaanscentrum 
de Manege een ecoduct over 
de Zandvoortselaan te rea-
liseren. In de zaterdagoch-
tenduitzending GMZ van de 
lokale radio ZFM vertelt Bram 
van Lier, kandidaat lid PvdD 
van de Provinciale Staten in 

Noord-Holland: “De 60 meter 
natuurbrug is een erg dure op-
lossing die voor de PvdD mo-
menteel geen oplossing biedt. 
Er is namelijk een zéér groot 
probleem als de damherten en 
reeën via het ecoduct zouden 
oversteken naar het andere 
natuurgebied. In het Nationaal 
Park Zuid Kennemerland en 
het Kraansvlak is géén jacht-
verbod, dus na de oversteek 
zijn de dieren vogelvrij.”

Creatieve oplossing
Ook de Amsterdamse wethou-
der Maarten van Poelgeest 
(Groen Links) wil een goede 
en creatieve oplossing verwe-
zenlijken voor de grote popu-
latie aan damherten. Hij vindt 
dat men geen twee jaar kan 
wachten, daarvoor is het pro-
bleem te groot. Op het voor-
stel om de herten te verdoven 
en te verplaatsen reageert 
Van Lier: “Dit is geen optie. De 
verplaatste herten zullen al-
tijd weer terugkeren naar de 
oude plek.” Van Poelgeest zal 
op korte termijn alle betrok-
ken partijen zoals de provin-

cies Noord- en Zuid-Holland, 
de aangrenzende gemeenten, 
Natuurmonumenten, PWN en 
Staatsbosbeheer, uitnodigen 
voor een gesprek. 

Laat de damherten 
met rust
Tenslotte geeft Roel Opbroek, 
excursieleider en gids van 
de protestexcursie, aan: “De 
Amsterdamse waterleiding-
duinen zijn een unieke post-
zegel op een envelop met een 
saai en uitgestrekt cultuur-
landschap met agrarische 
functies en veel bebouwing. 
Het gebied is boordevol met 
waardevolle natuur, daar ma-
ken de damherten onlosmake-
lijk deel van uit. En inderdaad, 
een postzegel is meer waard 
dan een kale envelop.”

Protestexcursie, afgelopen zondag in de Amsterdamse waterleidingduinen

Enquête:
wat vindt u van 

het circuit?
Geef uw mening!

(zie pagina 7)

1973-1980
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Van illegale lozingen op het naaktstrand is geen sprake. Dat 
blijkt uit het antwoord op vragen van gemeenteraadslid Nico 
stammis (PvdA). Stammis had het college om opheldering  
gevraagd, nadat raadslid Cees van Deursen (GroenLinks) had 
geconstateerd dat septic tanks op het naaktstrand, na de 
storm van 18 januari jongsleden, naar boven waren gekomen.

Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Ben altijd weer blij als ze 
thuis zijn van vakantie. 
Kinderen. Groot of klein, als 
moeder blijf je bezorgd, hoe 
oud je ook bent. Ook dit jaar 
waren ze een weekje weg, 
dochter, man en onze klein-
zoon. Wintersporten zoals 
zo velen.
Dochter belde vanuit 
Oostenrijk. “We komen een 
dag eerder terug. Er valt 
zoveel sneeuw, dat er bijna 
niet geskied kan worden.” 
’s Middags volgt nog een 
belletje (Hoera voor de mo-
biele telefoon): “We zijn nu 
in Nederland. Komen van-
avond nog even bij jullie 
langs.”
Skiën. Twee jaar lang heb-
ben we het geprobeerd. 
Echtgenoot vond het heel 
leuk. Hij kon het ook goed. 
Mij lukte het ook heel aar-
dig. Maar ik bleef het koud 
vinden. Min tien graden met 
de skilift de berg omhoog! 
Ski-jack aan. Handschoenen, 
muts en das. Koud, koud, 
koud, brrr. Niet zeuren? Ik 
bleef het toch niet leuk 
vinden. Thuis komend za-
gen we om ons heen di-
verse mensen met talloze 
skiblessures. Vandaar dat 
we ermee zijn gestopt. Wat 
ik niet erg vind en nooit heb 
gevonden. Alle mooie ver-
halen ten spijt. Want ik heb 
het toch geprobeerd. Ben nu 
eenmaal een koukleum en 
zoek de zon. Spaanse passie, 
Caribische klanken, warmte. 
Het kan me niet warm ge-
noeg zijn… Misschien zit het 
in de genen. Komen mijn 
verre voorvaderen  ook uit 
een warm land.
De kinderen hebben 
het echter leuk gehad. 
Kleinzoon roetsjt als een 
volleerd skiër de berg af. 
Behaalde zelfs een beker. 
Eerste Prijs plus nog een 
medaille. Snipverkouden 
vertelt hij stoere verhalen. Ik 
luister glimlachend. Lekker 
bij de open haard. Sneeuw 
voor een dag vind ik leuk. 
Warmte en zon, liefst voor 
maanden… véél beter!

Lienke Brugman

Terug uit de 
sneeuw

Kerkdiensten
ZONDAG	11	MAART
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 IJ. Tuin
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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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Email: letty@ 
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Familieberichten
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Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort (/Haarlem)
Bel 023-5453200 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

te van de Korver Sporthal en 
begint om 19.30 uur. Informatie 
over de agenda is te vinden op 
www.sportinzandvoort.nl

Openbare vergadering Sportraad
Woensdag 14 maart is de maan-
delijkse openbare vergadering 
van de Sportraad. Deze wordt 
gehouden in de vergaderruim-

Bibliotheek	Zandvoort

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

Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

Openingstijden
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10.00
14.00
10.00
10.00

Burgerlijke	stand
23	FEBRUARI	-	2	MAART	2007	
Geboren: 
Kyra Lodewieke Gerda, dochter van: Koper, Cornelis 
en: Mascini, Anouc Bettina
Evi Simone, dochter van: Floris, Ronald en: Akkerman, 
Lydia Nicolette

Ondertrouwd: 
Waning, Theo en: Slag, Monique.
Derogee, Ericus Jacobus en: Lohman, Claudia Dita
van der Hoek, Roy en: Oosterhuis, Elisabeth Gerardina

Overleden:
van Norden, Hendrik. oud 58 jaar
Sweijen, Liliane Johanna Cornelia, oud 44 jaar
Busscher, Hindrik Hendrikus, oud 84 jaar
Dresmé geb. Molenaar, Theodora Wilhelmina,  
oud 81 jaar

in de grond. Na aansluiting 
op het rioolstelsel is het lozen 
via beerputten gestaakt. In de 
jaren negentig is het naakt-
strand aangesloten via een 
persleiding op het rioolstelsel 
van Zandvoort. Het rioolwater 
wordt door middel van pom-
pen afgevoerd. De tanks die 
nu bloot zijn komen te liggen 
dateren nog uit de begintijd 
van het naaktstrand. Van on-
toelaatbaar gedrag is derhalve 
geen sprake. Wel had de voor-
malige strandpachter de oude 
spullen uit het zandbanket 
kunnen halen.” Hiermee re-
habiliteert het college de be-
nadeelde strandpachters.

Geen sprake van illegale lozingen

Van Deursen haalde zelfs de 
nieuwsuitzendingen van RTV 
Noord-Holland toen hij de 
strandpachters betichtte van 
illegale lozingen. Die verkla-
ring werd overigens niet be-
paald in dank afgenomen door 
de strandpachters. Stammis 
had aan de hand van Van 
Deursen’s bevindingen zijn 
vragen gesteld en die werden 
afgelopen week beantwoord. 
Saillant detail: Van Deursen 
en Cees de Koster (GroenLinks) 
hebben, volgens eigen zeggen, 
tot op heden zelf nog geen 
antwoord gekregen op prak-
tisch dezelfde vragen.

Het college ant-
woord letterlijk: 
“Tijdens de stor-
men van deze 
winter zijn de 
zandbanketten, 
waar de paviljoens 
reeds lange tijd (15 
jaar) staan, geheel 
weggespoeld. In 
het begin was het 
naaktstrand nog 
niet aangesloten 
op het gemeente-
lijk rioolstelsel. Het 
rioolwater werd 
via zogenaamde 
beerputten of sep-
tic tanks geloosd 

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Vanaf vrijdagavond zijn wij 
weer geopend met de keuken!

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Dinsdag was de laatste raadsvergadering die geleid werd door 
waarnemend burgemeester Hester Maij. Vanaf vandaag zal 
burgemeester Rob van der Heijden zijn taken weer op zich ne-
men. Maij heeft ruim vijf maanden de ‘scepter’ in onze woon-
plaats gezwaaid.

dat het een gemeenschap-
pelijke regeling betreft en dat 
er dus door het bestuur in 
meerderheid over beslist zal 
moeten worden. Overigens, als 
Zandvoort de enige gemeente 
is die teruggave eist, zal het so-
wieso niet door kunnen gaan.

Buslijn 80
De motie van de VVD over de 
verplichting van ambtenaren 
om homohuwelijken te sluiten 
werd na een toezegging van 
de burgemeester ingetrokken, 
evenals de motie van de SP die 
vroeg om buslijn 80 een korte 
lus te laten maken met een hal-
te bij het Kennemer Gasthuis 
in Schalkwijk. Wethouder Tates 
zegde wel toe met Connexxion 
en de provincie te gaan pra-
ten. 

‘Circuitwet’
In een tweede motie van de 
VVD werd voorgesteld om het 
college opdracht te geven om, 
via de Tweede Kamer, werk te 
maken van een ‘Circuitwet’. 
Deze motie kreeg brede steun. 
Alleen GroenLinks, verklaarde 
tegenstanders van extra la-
waaidagen, stemde tegen. 

Bedankt
Na afloop werd Hester Maij 
door waarnemend voorzitter 
van de raad, Pim Kuijken, be-
dankt voor haar inzet. Tevens 
mocht zij een dinercheque in 
ontvangst nemen.

Laatste raadsvergadering 
burgemeester Maij

De agenda had een aantal 
punten die al uit en te na in de 
diverse commissies waren uit-
gekauwd. Toch zorgden velen 
toch weer voor discussie. De 
meeste tijd werd er eigenlijk 
besteed aan een aantal moties 
maar dat was aan het einde 
van de vergadering. 

Fulltime
Eerst werden het voorberei-
dingskrediet voor de onder-
grondse parkeergarage in het 
Louis Davids Carré, de groen-
beleidsmedewerker en het 
handhavingsprogramma 2007 
– 2009 door de raad behandeld 
en na enige discussie vastge-
steld. De discussie over de par-
keergarage ging eigenlijk over 
de vraag uit welke pot het geld 
gehaald moet worden. De baan 
van groenbeleidsmedewerker 
wordt, zoals wethouder Wilfred 
Tates al eerder wilde, een full-
time baan.

Broekzak–vestzak 
De nabetaling van het Rijk 
voor de Brede Doelenuitkering 
Rampenbestrijding (Bdur) over 
de laatste paar jaren, was een 
broekzak – vestzak verhaal. 
Wethouder Gert Toonen hield 
de raad voor dat zij het deel, dat 
Zandvoort toe zou kunnen ko-
men, kan claimen maar dat er 
dan later weer in de buidel ge-
tast zal moeten worden als er 
in dat kader geïnvesteerd moet 
worden. Toonen zei eveneens 

Oproep
In het weekend van 
vrijdag 2 t/m zondag 4 
maart heeft een grote 
inbraak plaatsgevon-
den in een woning aan 
de Wilhelminaweg. 
De achtertuin van 
de woning grenst 
aan de busbaan op 

d e  P r i n s e s s e w e g . 
Eventuele getuigen die 
iets vreemds hebben 
opgemerkt wat ver-
band zou kunnen heb-
ben met deze inbraak, 
worden verzocht zich 
te melden bij de politie 
te Zandvoort.

foto: GroenLinks
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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)

Week	10	•	2007
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 Evenementen Agenda

Maart

Genootschapsavond: 
Genootschap Oud Zandvoort. 
Gebouw De Krocht, 
aanvang 19.00 uur

Circuit Park Zandvoort: Final Six 
(Dutch Winter Endurance Series) 

Poëzie-middag: Theo Chin Sue leest 
en bespreekt gedichten. Bibliotheek 
Duinrand, aanvang 14.30 uur. 
Toegang gratis.

An inconvenient truth Film-
voorstelling in Circus Zandvoort. 
Met aansluitend een discussie o.l.v. 
waarnemend burgemeester Hester Maij. 

Toneelvoorstelling: ‘Ons dorp leeft 
‘mee’ van de Wurf. Gebouw de Krocht, 
aanvang 20.00 uur

Classic Concerts: Accordeonorkest 
Progressio o.l.v. Toos de Wit. 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur 

‘De hand van de boswachter’. 
Gepresenteerd door Genootschap 
Oud Zandvoort en Bibliotheek 
Duinrand. Bibliotheek, 
aanvang 14.30 uur

Zandvoortse Bomschuit Bouwclub: 
Open Dag. Tolweg 10a, 14.00-17.00 uur 

Circus Moskou: op het terrein 
van Circuit Park Zandvoort
 

9

11

12

13+14

17+24

18

20

24

24+25		

op goede begeleiding 
vanuit de Hartstichting.

Helaas zijn er in ver-
schi l lende buur ten 
nog geen collectan-
ten. Daarom hoopt 
de Hartstichting een  
beroep op u te mogen 
doen. Met slechts 1,5 tot 
2 uur van uw tijd kunt u 
veel voor de Hartstichting 
betekenen.

Wilt u helpen organise-
ren of collecteren? Dan 
kunt u contact opnemen 
met Barbara van der 
Meer, tel. 035-5772267 of 
e-mail b.vandermeer@
hartstichting.nl
  

Helpt u mee levens redden?
De Nederlandse Hartstichting strijdt al ruim 40 jaar 
tegen hart- en vaatziekten. En met succes. Steeds 
vaker worden patiënten met succes geholpen en 
kan vroegtijdige sterfte aan hart- en vaatziekten 
worden voorkomen. Het werk van de Hartstichting 
is daarbij van levensbelang. 

De collecte is een be-
langrijke inkomstenbron 
voor de Hartstichting.  
In 2006 bedroeg de 
landelijke opbrengst 
ruim € 4,3 miljoen. In 
Zandvoort en Bentveld 
zoekt de Hartstichting 
vrijwilligers voor de col-
lecte in de week van 15 
tot en met 21 april 2007 
te organiseren.

Als organisator zorgt u 
voor de bestelling van 
de collectematerialen, 
onderhoudt u contact 
met de collectanten en 
zorgt u voor de afdracht 
van de collectegelden. 
Hierbij kunt u rekenen 

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

Bloeiende violen
Bloembollen in pot

Primula’s

Trendy of lekker basic
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

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats een 
Zandkorrel

(zie pagina 10)

 Op zoek
Jan Knotter (oud Zandvoorter) 
woont in Enter (Ov) en leest 
de Zandvoortse Courant via 
het Internet. Hij kwam met 
het volgende verzoek: wie 
heeft er een foto van de 
kruidenierszaak van zijn opa 
en oma. Deze winkel heeft 
gezeten in Haltestraat 37 
naast de Sportwinkel van 
Engel (Pukkie) Loos. Wie kan 
Jan gelukkig maken? Uw re-
actie kunt u sturen naar de 
redactie van oog en oor. 

Nieuw fietspad

Vanaf de oprichting van 
het Nationaal Park Zuid 
Kennemerland was een 
fietspad van Noord naar Zuid 
één van de speerpunten. Na 
al die jaren gaat de wens 
eindelijk in vervulling want 
op 11 april zal het fietspad 
officieel geopend worden. 
Het wordt een mooie fiets-
verbinding tussen IJmuiden, 
Bloemendaal aan Zee en 
Zandvoort. Het fietspad loopt 
vanaf ingang Herenduinen 
(IJmuiden), via Duin en 
Kruidberg en de zeeweg 
naar de Kennemerduinen. 
Het fietspad zal voorname-
lijk over bestaande wegen en 
paden met klinkerbestrating 
voeren. Ook zijn er twee ont-
brekende delen geheel nieuw 
aangelegd.  Maar het fiets-
pad heeft nog geen naam 
en daar kunt u verandering 
in brengen. Heeft u een 
idee voor een toepasselijke 
naam? Stuur dezeuiterlijk 31 
maart, uiteraard vergezeld 
met uw naam, adres en tele-

foonnummer, per e-mail naar 
info@npkz.nl of per post naar 
de Zandwaaier, Tetterodeweg 
27, 2051 EG Overveen.

Lang gekoesterde wens
Ook een nieuw fietspad 
door  de Amsterdamse 
Waterleidingduinen is een 
lang gekoesterde wens van 
menig fietser. Zelfs drie pro-
minente fietsers, waaronder 
wethouder Bierman, zijn on-
langs op verkenning geweest. 
Momenteel is het gebied nog 
ontoegankelijk voor fietsers. 
Er zijn wel onderhandelin-

gen om dit moge-
lijk te maken. Het 
fietstraject zal de 
bereikbaarheid van 
Zandvoort eventu-
eel gaan vergroten. 
Of de fietsers ook 
acceptabel zijn voor 
de waterleidingdui-
neneigenaar, is een 
heel andere vraag.

Onder de bomen
De geschiedenis is be-
kend: de platanen van de 
Zandvoortselaan moesten 
verdwijnen in verband met 
de ontgraving voor de ver-
vanging van riool en waterlei-
dingen. Daarvoor in de plaats 
zouden nieuwe bomen komen 
die zowel in bloeitijd als in de 
herfsttijd extra zichtbaar zijn. 
In eerste instantie was de 
keuze op de Robinia pseudo-
acacia gevallen. Na meer infor-
matie over deze boom bleek de 
bloei in ons zeeklimaat tegen 
te vallen. Ook is deze boom 
meer windgevoelig, wat tot 
meer takbreuk kan leiden. Dat 
risico wilde de gemeente niet 
nemen gezien de verkeers-
drukte op de laan. Op basis van 
gesprekken met boomkwekers 
en andere gemeenten langs de 
kust heeft de gemeente voor 
de Gleditsia gekozen, ook wel 
Christusdoorn genoemd. In 
het bijzonder de doornloze va-
riant, de Triancanthos Skyline. 
We zijn benieuwd of deze 

boom in het Zandvoortse 
kan aarden. 

Boomfeestdag
Hoewel de boomfeestdag 
pas op 21 maart begint zijn 
door de gemeente de bo-
men op het Witte Veld in 
Park Duijnwijk al vervangen. 
De Japanse esdoorns (Acers) 
gingen eruit en daarvoor in 
de plaats zijn er linden ge-
plant. Naar zeggen groeiden 
de ‘oude’ bomen onvoldoende 
door en een aantal van de 
bomen heeft stevig te lijden 
onder het ziltige Zandvoortse 
zeeklimaat. Daarom is er voor 
een ander soort boom geko-
zen dat beter bestand is tegen 
de weersomstandigheden. 
Hopelijk kunnen de linden 
wel tegen het zeeklimaat, an-
ders blijven we in Zandvoort 
boompje verwisselen.

Listige autodiefstal
Er bestaat kennelijk een nieu-
we modus om een auto te 
stelen. Het werkt als volgt: u 
begeeft zich naar de parking 
waar uw auto zich bevindt, 
opent de deur met de sleutel 
en stapt in. U sluit de deuren, 
steekt de contactsleutel in 
het slot en trapt de koppeling 
in om achteruit te rijden. U 
kijkt in uw achteruitkijkspie-
gel en merkt dan plotseling 
dat er een blad papier op uw 
achterruit zit. U ontkoppelt 
de wagen, opent de deuren 
en stapt uit om dit papier, 
dat uw zicht belemmert, te 
verwijderen. Wanneer u zich 
achter de wagen bevindt, 
duiken opeens de dieven op 
die in uw wagen stappen en 
ermee wegrijden! Uw auto is 
immers startklaar. Vaak laten 
mensen ook hun boord- en 
identiteitsdocumenten of 
handtas in de auto liggen. En 
als het mis gaat, zullen ze u 
nog overrijden ook! Tip van 
ons: mocht u dit overkomen, 
rij dan gewoon weg en ver-
wijder het papier even later 
op een veilige plek. 

Een feest van herkenning 
bij de Babbelwagen

Wat is toch de formule van de goed bezochte avonden van 
de Babbelwagen? Is het de hunkering naar vervlogen tijden  
die mensen er toe beweegt om op een zaterdagavond de TV  
in te wisselen voor een projectiescherm? Wat de aanpak ook 
is, het was weer ouderwets gezellig op zaterdag 3 maart in 
Hotel Faber.

door Nel Kerkman

Voor degene die het nog 
niet weet: de Babbelwagen 
bestaat uit een groepje en-
thousiaste Zandvoorters (en 
één oud Zandvoorter) die ac-
tief zijn in het cultureel his-
torisch leven van Zandvoort. 
De Babbelwagen is opgericht 
door Marcel Meijer en heeft 
als doel er een gezellige mid-
dag of avond van te maken 
door middel van diapresen-
taties over het verleden en 
heden. 

Trein 
Elke stoel in de zaal van Hotel 
Faber is bezet en de primeur, 
een tweede projectiescherm, 
komt goed van pas. In totaal 
genieten 160 bezoekers van 
het gezellige samenzijn in 
de huiskamer van Zandvoort. 
Ton Drommel is deze avond 
de gastheer die de lichtbeel-
den aan elkaar ‘babbelt’. 
Voor de pauze is het thema: 
de aanleg van de trein met 
als eindpunt het houten 
stationsgebouw op de plek 
van de toenmalige kabel-
loods. Op de verdere rondrit 
zijn schitterende gebouwen 
te zien zoals het Kurhaus, 
de Passage, Hotel Driehuis. 
Steeds is er een terugblik van 
het verleden naar het heden 
wat veel gesprekstof geeft 
in de zaal. De bezoekers zijn 

het duidelijk niet eens met 
de huidige grootschalige en 
lelijke bebouwing. Zou dat 
de formule zijn van de goed 
bezochte avonden. Een ver-
langen naar het oude, klein-
schalige dorp?

Badleven
In de pauze wordt er lekker 
bijgekletst, onder het genot 
van een consumptie en een 
gesponsord hapje van de 
Kaashoek. Tussendoor wor-
den er lootjes verkocht om 
de kas te spekken. Ook is 
er een handtekeningenac-
tie voor het circuit, met als 
resultaat 133 stuks. Daarna 
is de loterij met als hoofd-
prijs de mooie aquarel van 
‘tante Riet’ Molenaar. De 
diavoorstelling wordt ver-
volgd met het badleven als 
thema. Een leuke vondst van 
Ton Drommel is de badmode 
die van preuts vervolgens 
overgaat in topless. Uit de 
zaal wordt het een en ander 
toegevoegd als blijkt dat de 
informatie niet helemaal 
compleet is. Ook dat is mo-
gelijk bij de Babbelwagen. 

Met het zingen van het 
Zandvoorts volkslied wordt 
de avond afgesloten. Marcel 
Meijer en de zijnen kunnen 
terugblikken op een ge-
slaagde cultureel histori-
sche avond. 

Zin 
om te 

sporten?
kijk op 

www.sportinzandvoort.nl
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Enquête gemanipuleerd

Nadat afgelopen week de Zandvoortse Courant in een artikel 
de enquête had aangekondigd, werd de site overstelpt met  
negatieve uitkomsten. Uit onderzoek van de webbeheerder 
bleek dat iemand de uitslagen had gemanipuleerd. Men hoeft 
zich niet af te vragen in welke hoek deze persoon te vinden is.

De instellingen van de en-
quête op de website van de 
Zandvoortse Courant zijn nu 
dermate veranderd dat de  
kans op fraude (want dat is 
het!) een stuk kleiner is ge-
worden. Ook is het resultaat 
van de eerste dagen teniet ge-
daan. Daarom is besloten om 
de enquête met een week te 

verlengen zodat degenen die 
donderdag 1 of vrijdag 2 maart 
hebben gestemd, opnieuw hun 
stem kunnen uitbrengen via 
www.zandvoortsecourant.nl

Reactie’s
Er zijn al vele reactie’s bin-
nengekomen, zowel per email 
(circuit@zandvoortsecourant.
nl) als per brief. Gezien de 
hoeveelheid, is er besloten 
om ze allemaal op de boven-
genoemde website te zetten. 
Hieronder vindt u alvast een 
kleine selectie.

Martijn Stam reageert onder 
andere op de fraude die is 
gepleegd: “Ik ben juist blij 
met deze fraude. Indien 
men fraude pleegt bij een 
stemming of enquête is 
dat in ieder geval vanwege 
het feit dat men de uitslag 
vreest en deze dus op een 
illegale manier wil beinvloe-
den. Hieruit blijkt al dat men 
weet dat de stemming niet 
gunstig zal uitvallen ten op-
zichte van de protesterende 
stichtingen. Ik ben erg blij 
dat zij zich nu in een kwaad 
daglicht stellen met deze 
wanhoopspoging.”

Ab Brouwer vindt dat het de-
mocratisch bestel faalt:
“Hoe was het ook alweer met 
de meeste stemmen gelden 
in de democratische samen-
leving? De minderheid regeert! 
Het aantal geluidsdagen in 
Zandvoort haalt het niet 
bij het burengerucht hier en 
daar in deze badplaats.”

Frans en Thea Porsch vinden 
dat de ‘betweters’ maar moe-
ten verhuizen:  “Het is onbe-
grijpelijk dat er mensen zijn die 
in de omgeving van het circuit 
wonen en durven te klagen. 
Het circuit ligt er al van voor 
de Tweede Wereldoorlog. Het is 
altijd een gezellige boel op de 
dagen dat er gereden wordt en 
het brengt geld in het laatje. 
Wat willen die mensen nu, een 
badplaats voor bejaarden? Er 
is zo veel door actiegroepen 
verziekt in Zandvoort. Laat die 
mensen maar verhuizen, dan 
zijn wij van die ‘betweters’ af 
en kan het weer gezellig wor-
den in Zandvoort.”

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Enquête over Circuit Park Zandvoort
De Zandvoortse Courant is benieuwd naar uw mening over het 
circuit. Ga naar www.zandvoortsecourant.nl en vul de enquete in.

1. Vindt u Circuit Park Zandvoort 
belangrijk voor Zandvoort?
a)  Ja
b)  Nee
c)  Geen mening

2. Zou u bezwaar hebben 
tegen 7 extra geluidsdagen?
a)  Ja
b)  Nee
c)  Geen mening

Reacties
Naast het invullen van deze enquete kunt u uw mening  
ook verwoorden in een 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 zullen daar niet voor 
in aanmerking komen)

3. Ondervindt u geluidshinder 
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

Ook het wildleven langs de baan kwam even polshoogte nemen tijdens een testrit 
van een van de BMW’s die aan de start van de WTCC zal verschijnen.
 

Geen internet? Beantwoord dan bovenstaande vragen, knip het 
uit en stuur naar: Zandvoortse Courant (o.v.v. Enquete circuit), 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort.

Bob van der Linden heeft het 
gehad met Coen Bleijs en Rolf 
van Arendonk (Milieufederatie 
Noord-Holland): “De heer 
Arendonk vindt de uitspraak 
van de Raad van State “een 
mooi resultaat” en jubelt 
dat de uitspraak dermate 
zwaar is, dat het circuit zou 
moeten verhuizen naar de 
Maasvlakte. Ik stel voor om 
met alle liefhebbers van het 
circuit, tezamen met hotel- 
en horeca-eigenaren in de 
wijde omgeving, een inzame-
ling te houden en een mooi 
huisje op de Maasvlakte aan 
te schaffen waar de heren 
Arendonk en Bleijs in alle rust 
oud kunnen worden. Beste 
heer Bleijs, ik ben onbekend 
met uw leeftijd, maar u moet 
toch wel ruim vóór 1948 ge-
boren zijn om enig recht van 
spreken te hebben. Anders 
is het vergelijkbaar met een 
huis kopen in het centrum 
van Amsterdam, om vervol-
gens te gaan klagen over 
het geluid van de trams. We 
hebben het over 12 dagen per 
jaar. Mag ik u helpen herinne-
ren dat een jaar 365 dagen 
heeft? U heeft de buren vast 
ook verboden om hun verjaar-
dag te vieren. Want stelt u 
toch eens voor dat u geluid 
opvangt van mensen die het 
naar hun zin hebben, dat zou 
toch ondraaglijk zijn?”

Ook Bas Brouwer geeft Bleijs 
de ‘Zwarte Piet’: Het is voor 
het eerst dat ik reageer op 
een krantenartikel. De reden 
dat ik mij geroepen voel is de 
uitlating van de heer Bleijs 
dat het circuit dicht moet 
(het gevolg van het schrap-
pen van 5 geluidsdagen). Een 
kort bezoek aan de site van 
Circuit Park Zandvoort leert 

dat de eerste race is verreden 
in 1948. Sindsdien maakt het 
circuit deel uit van Zandvoort 
en verdienen per saldo honder-
den mensen er goed aan (ra-
ces, souvenirs, horeca, etc.). 
Waarom dan nu de protesten 
van met name de heer Bleijs? 
Mijn vraag is of zijn overwe-
gingen zuiver zijn. Dat er niet 
meer gebouwd mag worden 
in het centrum zal hem als 
architect geld kosten. Dit 
is immers zijn overweging bij 
het uitbrengen van bezwaar. 
Dus moeten de commerciële 
belangen van honderden wijken 
voor de belangen van één. Ik 

ben geen geboren Zandvoorter 
maar zelfs ik weet dat het 
circuit voor Zandvoort, net 
als de Dom voor Utrecht en 
het Van Gogh museum voor 
Amsterdam, niet weg te den-
ken is.”

Enquête
Er kan nog tot en met maan-
dag 12 maart 20.00 uur wor-
den gestemd. De uitslag van 
de enquête wordt in de krant 
van volgende week gepubli-
ceerd. Daarnaast blijft ook 
het emailadres circuit@zand-
voortecourant.nl nog bereik-
baar. Blijf dus reageren!

De ‘Masters of Formula 3’, vorig jaar goed voor ruim 20.000 bezoekers, kunnen niet 
meer als apart evenement op de kalender staan omdat er onvoldoende geluidsdagen 
beschikbaar zijn. Wellicht dat deze formule 3 nu tijdens de A1GP wordt verreden.

Chevrolet rijdt dit seizoen voor de derde keer mee in de WTCC. De tweede 
raceronde van dit spectaculaire toerwagenklassement wordt op 4 en 6 mei op 
Zandvoort verreden. Omdat deze wagens binnen de geluidsnorm blijven, hoeft er 
geen kostbare ‘geluidsdag’ worden ingezet.

Burgemeester Nawijnlaan 34  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 579.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 229.000,- k.k.

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Brederodestraat 89  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 895.000,- k.k.

• Een bijzonder royale vrijstaande villa met 
carport, oprit voor meerdere auto’s en zeer 
besloten, riante tuin!

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar 
karakteristieke elementen (o.a. glas in lood, 
paneeldeuren, balkenplafonds);

• Royale hal, sfeervolle woonkamer-en-suite met 
schouw en opensl. deuren naar aangrenzende 
eetkamer met schuifpui naar achtertuin, woon-
keuken vzv div. inbouwapparatuur, bijkeuken/
gastenverblijf, luxe badkamer met douche-
cabine, wandcloset, wastafel, 4 slaapkamers,  
2e luxe badkamer met dubbele wastafel,  
whirlpool en douchecabine;

• De besloten achtertuin is gelegen op het zuid-
oosten heeft een oppervlakte van maar liefst  
ca. 230 m²!

• Woonoppervlakte ca. 180 m², perceelgrootte  
ca. 500 m², inhoud ca. 475 m³.

Juliana van Stolbergweg 17   Zandvoort

Vraagprijs:
€ 419.000,- k.k.

• Midden in het “Groene Hart” van Zandvoort 
gelegen eengezinswoning welke de afgelopen 
jaren grotendeels gerenoveerd is!

• Royale woonkamer met toegang tot achtertuin 
en semi-open keuken, moderne keuken in  
L-opstelling vzv div. inbouwapparatuur en 
toegang tot tuin, 3 slaapkamers op 1ste verdie-
ping en 4e ruime slaapkamer met dakkapel op 
zolder, moderne badkamer met douchecabine, 
wastafelmeubel, wandcloset en designradiator;

• Deze 50-er jaren woning beschikt over een 
voortuin op het zuidwesten en een besloten, 
onderhoudsvriendelijke 12 meter diepe achter-
tuin op het noordoosten met stenen schuur;

• Een charmant woonhuis op een geliefd stukje in 
het “Groene Hart” van Zandvoort!

• Woonoppervlakte ca. 120 m², perceel ca. 190 m², 
inhoud ca. 280 m³.

Tjerk Hiddestraat 10-1  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 299.000,- k.k.

• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd stijlvol 
4-kamer appartement met 2 balkons, deels 
zeezicht!

• Gelegen op de 1e etage, op een steenworp 
afstand van strand, boulevard en duinen;

• Zonnige living (zuid ligging) met schuifpui naar 
riant balkon, aangrenzende eetkamer (voor-
heen slaapkamer), moderne keuken vzv div. in-
bouwapparatuur, luxe badkamer vzv whirlpool, 
wastafelmeubel, wandcloset en design radiator, 
2 slaapkamers;

• Woning beschikt over 2 balkons op resp. zuid-
westen en oosten;

• Het appartementencomplex is recent aan de 
buitenzijde volledig gerenoveerd;

• U hoeft alleen nog maar uw koffer met kleding 
te pakken!

• Woonoppervlakte ca.  90 m², inhoud ca. 220 m³.

NIEUW

• U kunt deze woning vrijbijvend bezichtigen 
tijdens het open huis a.s. zaterdag 10 maart  
van 12.00-14.00 uur!

• 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;

• Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel ca. 350 m², 
inhoud ca. 370 m³.

Hogeweg 22/20  Zandvoort

• 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 vzv div. inbouwapparatuur,  
moderne badkamer met douchecabine, was-
tafelmeubel en designradiator, 2 slaapkamers;

• Het appartementencomplex beschikt over een 
lift;

• Centrum & strand op loopafstand;
• Oplevering op korte termijn mogelijk!
• Woonoppervlakte ca. 75 m², inhoud ca. 180 m³.

Vraagprijs:
€ 269.500,- k.k.

Nassauplein 10  Zandvoort

• Ruime bovenwoning met 2 balkons op zeer 
gewilde, autoluwe lokatie in de “Parkbuurt”!

• Een karakteristieke, goed onderhouden boven-
woning 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 en 
openslaande deuren naar balkon, nette keuken 
voorzien van div. inbouwapparatuur, moderne 
badkamer voorzien van ligbad, douche en  
wastafelmeubel, 3 slaapkamers;

• Woonoppervlakte: ca. 100 m², inhoud ca. 260 m³

OPEN
HUIS
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Al maanden hetzelfde weerbeeld

De woensdag leverde ook 
nog wat regen op aanvanke-
lijk, terwijl deze donderdag 
weer beterschap geeft met 
zonnige perioden en een 
overwegend droog plaatje. 
Vrijdag zal dan op haar beurt 
minder worden en zo jojoën 
we gewoon verder.

Hogedruk
Kijken we alvast richting 
het aanstaande weekeinde, 
dan valt op dat er iets meer 
hogedruk in de buurt komt 
van Nederland waardoor het 
weer tijdelijk zou kunnen op-
knappen. De nachten kunnen 
dan wat killer worden terwijl 
de temperaturen overdag 
juist weer iets hoger uitpak-
ken door rugdekking van de 
maartzon (12-15 graden zou 
kunnen!)

Zuiden
Zo voortreffelijk als het af-
gelopen week(einde) was in 
Zuid-Europa, met zondag in 
Murcia (Spanje) 29 en in het 
zuidwesten van Frankrijk 
(nabij Biarritz) 28 graden, 
wordt het uiteraard niet bij 
ons. Maar als wij het hier 
met de helft mogen doen 
op een middagje is dat ook 
ver boven modaal. 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

De rest van deze maartweek blijft het licht wisselvallig in 
en om Zandvoort en is het van tijd tot tijd wat in mineur 
buitenshuis, met helaas weer een aantal regenfronten of 
buien in de aanvoerrichting. En ook maart is alweer op weg 
een veel te zachte maar ook natte maand te worden, hele-
maal in het stramien van de voorgaande maanden.

Kinderfeestje 
organiseren?

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zomers
Een deel van de Zandvoortse 
strandpaviljoens is alweer 
opgebouwd en we gaan ons 
waarschijnlijk andermaal op-
maken voor een lange en hete 
zomer! De kans hierop lijkt gro-
ter dan 70 procent te zijn en in 
het algemeen kunnen we zeg-
gen tegenwoordig dat de kans 
op een kille en verregende zo-
mer uiterst klein is en gelukkig 
maar. Begin mei, of eind april 
ook enige toelichting over de 
mogelijke topzomer van 2007 
in deze weerrubriek.

Winters
Weinig rooskleurige per-
spectieven voor de winter-
sportgangers komende tijd, 
want veel (droge) sneeuw 
gaat er niet vallen en ook de 
temperaturen blijven te hoog. 
De hogedruk die met name 
boven de Alpen komt, zorgt 
voor hoge bovenluchttem-
peraturen en veel zon, zodat 
het skieën beneden de 2000 
meter vaak belabberd is. Niet 
alleen de geringe hoeveelheid 
sneeuw op de meeste plaat-
sen speelt de wintersporter 
parten, maar ook de slechte 
kwaliteit van het witte goud.

Weerman Marc Putto

Wethouder Tates: 
“Stationsplein wordt voor Pasen aangepakt!”

Wethouder Wilfred Tates gaat ervan uit dat het Stationsplein 
nog voor Pasen een upgrading ondergaat. Hij vindt dat de bin-
nenkomst van Zandvoort een visitekaartje moet zijn. Het is 
echter een soort van achterstallig onderhoud en nog niet de 
grote aanpak. Die kan pas van start gaan als er meer over een 
eventuele ondergrondse parkeergarage, met betrekking tot de 
plannen van de Middenboulevard, bekend is.

Tates zegt dat het college-
program nog niet op sche-
ma ligt. “We werken er hard 
aan maar liggen nog niet 
op schema. Er is ook zoveel 
te realiseren en de plannen 
zijn zeer ambitieus. Naar 
mijn idee zijn een aantal 
projecten iets te groot voor 
Zandvoort. Ik denk dat daar 
een verkeerde inschatting 
gemaakt is.”

Toeristeninformatie
Tates is druk bezig om het 
dorp ‘op te vrolijken’. Het 
college heeft daarvoor 
€56.000 van de raad ge-
kregen. Zo is hij bezig met 
digitale informatiepunten 
op het Stationsplein en het 
Raadhuisplein. “Daar kun-
nen de bezoekers van onze 
woonplaats via een druk op 
de knop alle informatie vin-
den die voor hen belangrijk 
is. Ook zou er informatie op 
kunnen staan over wat voor 
wellness we in Zandvoort 
hebben. Ik vind namelijk dat 
we al één heel grote well-
nessbron in huis hebben: 
het strand en de zee! Tevens 
denk ik aan een soort digi-
tale krant op de blinde muur 
bij het Raadhuisplein. Daar 
moet een soort evenemen-
tenkalender op komen met 

informatie over evenementen 
die op die dag of op een na-
bije datum plaatsvinden, zoals 
bijvoorbeeld: een barbecue 
bij een strandpaviljoen of een 
strandwandeling daar en daar 
of wat dan ook”, legt hij uit.

Diverse talen
Tates heeft ook geld om ein-
delijk de teksten, die op de 
diverse parkeermeters en 
-borden staan, in diverse an-
dere talen te laten omzetten: 
“Er is niets beroerder dan als 
toerist een bekeuring krijgen 
terwijl hij eigenlijk te goeder 
trouw is. Daar is al vanaf 1988 
over gesproken maar waarom 
dat nooit gelukt is, is mij een 
raadsel.” 

Strand
Na de storm in januari, toen 
er in onze buurgemeente en 
op het naaktstrand veel zand 
was weggespoeld, heeft Tates 
samen met de Bloemendaalse 
wethouder aan de bel getrok-
ken bij de gedeputeerde. De 
staatssecretaris heeft nu toe-
stemming gegeven om ook 
zand van de ene plek, waar een 
overschot is, naar een plaats 
te vervoeren waar tekort aan 
zand is. Iets wat voorheen ab-
soluut uit den boze was. “We 
moeten alleen verstandig 

daarmee omgaan want het is 
de laatste buffer die we heb-
ben. Begin april wordt nog 
een springvloed verwacht 
van een recordhoogte. Als 
dan het zand weg is, hebben 
we niets meer”, waarschuwt 
Tates. Wellicht kan er ook 
naar de strandpachters van 
het naaktstrand een gebaar 
worden gemaakt: “We over-
leggen of we toestemming 
kunnen verlenen om niet te 
bouwen als de ondernemer 
het te gevaarlijk vindt en of 
we de eerste drie maanden 
pacht kwijt kunnen schelden. 
In de contracten staat een 
bouwverplichting maar we 
moeten wel redelijk zijn. We 
kunnen echter niet zomaar 
daartoe beslissen, want we 
praten natuurlijk wel over 
inkomsten van de gemeente 
en dat is in principe gemeen-
schapsgeld.”

Toekomst
Tates ziet de toekomst van 
Zandvoort met name in een 
goede exploitatie van het 
strand en de zee. Daar zou 
dan wellness op moeten 
worden gericht. De economi-
sche peilers waar Zandvoort 
op draait zijn het strand, het 
circuit, het Holland Casino, 
Center Parcs, NH Hoteles, 
Circus Zandvoort en het cen-
trum als geheel. “Als het met 
die zaken goed gaat, gaat 
het met Zandvoort goed. 
We moeten dan ook zoeken 
naar seizoensverruimende 
mogelijkheden en ik denk 
dat de zee daar een grote rol 
in kan spelen. Als je over de 
boulevards loopt, moet er 
iets te zien zijn op zee en op 
het strand. Dat trekt mensen 
aan.”
De wethouder is dan ook 
een groot voorstander van 
vijf permanente strandpa-
viljoens die misschien wel 
ieder op een andere ma-
nier gespecialiseerd kun-
nen zijn. Volgens hem moet 
Zandvoort ook meer moge-
lijkheden creëren om water-
sporters te trekken. Een mooi 
statement!

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 11 10-11 12 12 

Min 6 5 4-5 6

Zon  40% 15% 40% 45%

Neerslag 25% 80% 30% 40%

Wind west 4    zzw. 4-5    wzw. 4-5   zw. 5   

Politiek Interview

Sinds 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!
In 2007 maakt de ZandvoortPas het u nóg voordeliger 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: 
Heeft u nog een (blauwe) ZandvoortPas 2006?
Tegen inlevering van uw oude Pas bestelt u uw nieuwe 
ZandvoortPas 2007 en betaalt u geen €7,50 maar 
slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen 
ZandvoortPas voor slechts €7,50, 
en profiteer een jaar lang van vele voordelen!
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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

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop: meu-
belen, oud speelgoed, 

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

Toneeluitvoering van De Wurf 
Folklore vereniging De Wurf gaat weer een toneeluitvoering 
op de planken brengen. Dit jaar is er een stuk in zes bedrijven, 
genaamd ‘Ons dorp leeft mee’. Het stuk is geschreven door 
mevrouw B. Jongsma-Schuiten en wordt zoals altijd geregis-
seerd door Rob van Toornburg.

Het stuk speelt zich af om-
streeks 1890 en gaat over het 
leven van de Zandvoortse 

vissersbevolking. De voorstel-
lingen vinden plaats op zater-
dag 17 en zaterdag 24 maart 

in gebouw De Krocht. 

De uitvoering start beide 
avonden om 20.00 uur en zijn  
met bal na. Elk lid/donateur 
heeft recht op één gratis 
plaats. Extra kaarten à €7 
zijn onder meer verkrijgbaar 
bij de familie Veldwisch, tel. 
5716487.

ZANDKORRELS C U L T U U R

Xandra Willis, 
een nieuw zangtalent 

In een goed bezette gebouw De Krocht liet Xandra Willis 
horen één van de betere jazz zangeressen te zijn. Afgelopen 
zondag was de begeleiding, zoals gewoonlijk, in handen van 
Johan Clement (vleugel). De drums werden ditmaal bespeeld 
door Arnoud Gerritse, de contrabas door Paul Berner.

door Lienke Brugman

Het is altijd verbazingwek-
kend om te merken, dat drie 
zelfstandige musici een ge-
weldig muzikaal trio weten te 
formeren. Gerritse en Berner 
zijn echter geen onbekende 
gezichten op het muzikale 
podium. Zij hebben al met 
diverse grootheden gespeeld. 
Het was heerlijk om te horen 
hoe vakkundig zij deze voor 
mij vrij onbekende zangeres 
wisten te begeleiden.

Toveren met Willis
“Het wordt een feestje vanmid-
dag”, had Johan Clement al in 
zijn openingswoord voorspeld, 
“jammer voor de mensen die 
er dit keer niet bij kunnen zijn.” 
En dat waren er weer té veel, 
aangezien de zaal maar voor 
de helft bezet was. Met haar 
nummer ‘God bless the child’ 
beet Willis het spits af. Met 
haar enigszins hese maar o zo 
zuivere stem wist ze dit num-
mer een diepere inhoud te ge-
ven. Met het jazzy gezongen ‘I 
mean you’ liet Willis horen, te 

kunnen toveren met klanken. 
Met haar zelf geschreven stuk 
‘That day’ liet ze óók zien dat 
ze zelf prachtige muziekstuk-
ken kan maken. Het werd een 
sprankelende middag, niet in 
het laatst door Willis zelf, die 
na afloop liet weten ook veel 
plezier in het optreden te heb-
ben gehad. 

Toegift
Na de pauze voerde ze haar 
tempo wat op. ‘It’s allright 
time’ werd gevolgd door 
‘Mellow tone’ (in F of toch 
maar in A grapte de zangeres 
naar pianist Clement). Na ‘But 
for me’ en ‘Just Friends’, wat 
het sluitstuk had moeten zijn, 
werd er op verzoek van het 
enthousiaste publiek toch nog 
een toegift gegeven.

Een heerlijk concert op deze 
sombere, winderige zondag-
middag. Reserveer alvast 
maandag 16 april, dan is er 
een avondoptreden van Scott 
Hamilton om 20.30 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.
jazzinzandvoort.nl

door Nel Kerkman

Markant punt
De onthulling van het 
pompeuze en magistra-
le beeld op de Rotonde 
ging niet zonder slag of 
stoot. Een straffe wind 
zorgde ervoor dat de 
inleidende toespraak 
van burgemeester Van 
Fenema in Hotel Bouwes 
werd gehouden, omdat 
het vlak aan zee niet be-
paald aangenaam was. 
Het beeld van kunstenaar Jan 
van Luyn was het sluitstuk van 
de eerste fase van de kunstzin-
nige verfraaiing van Zandvoort. 
Dat de Zandvoorters niet 
zo blij waren met het beeld 
bleek uit het feit dat een paar 
dagen voor de onthulling de 
sokkel beklad was en moest 

touw scheurde de vlag 
en bleef het beeld be-
dekt. Met hulp van een 
ambtenaar van Publieke 
Werken met diens lift-
auto werd onder grote 
hilariteit eindelijk het 
beeld ontdaan van zijn 
omhulsel. In zijn eindzin 
zei de burgemeester: 
“Moge dit beeld nog 
vele jaren een markant 
punt blijven vormen in 
onze badplaats en een 
zinnebeeld van ont-
spanning en rust.” Het 
beeld is na 41 jaar nog 
steeds een opmerke-
lijk object middenin de  
stenen ronding waar  
de windstreken op  
worden aangegeven. De 
zonnebaadster heeft al 
veel ‘stormen’ door-
staan.

Jan van Luyn 1916-?
Over de beeldhouwer 

zelf is niet zoveel te vinden. 
Van zijn hand staan er nog 
twee monumentale oorlogs-
monumenten in Schiedam en 
Appelscha. Verder heeft hij een 
atelier in Utrecht gehad waar 
hij lessen gaf aan jonge kun-
stenaars. Helaas ontbreken er 
meer gegevens.

worden schoongemaakt. Een 
permanente bewaking om 
nieuw vandalisme te voorko-
men zou volgens Van Fenema 
misschien onontkoombaar 
zijn. Tijdens de onthulling was 
het beeld vakkundig gewik-
keld in de Zandvoortse vlag. 
Bij het doorsnijden van het 

Beeldhouwwerk: 
 de zonnebaadster, 1966
Materiaal: 
 Brons 
Afmeting hoogte: 
 5.00 m (incl. sokkel)
Plaats: 
 Boulevard de Favauge/
 Strandweg
Beeldhouwer: 
 Jan van Luyn

Beeldig Zandvoort

Marco Termes opnieuw
‘Dichter bij Zee’

Onze plaastgenoot en dichter Marco 
Termes is door het college opnieuw, 
voor de periode van een jaar, aange-
steld als ‘Dichter bij Zee’. Het initia-
tief van de gemeente Zandvoort en 
Kunstcircus Zandvoort, die beiden 
als sponsor optreden, gaat nu het 
derde jaar in.

Termes heeft in die periode al 
menig gedicht en gedachte 
over zijn geboorte- en woon-
plaats geproduceerd. Deze 
productie is in een aantal 
bundels gevat en is te koop 
bij Bruna Balkenende. 

Vanaf deze editie zal de 
Zandvoortse Courant iedere 
week, op de cultuurpagina, 
een spreuk van Termes publi-
ceren. Dat kan een gedachte 
zijn of een mening maar altijd 
diep en doordacht.

Als iets onvoorstelbaar is, 
ligt dat niet aan het onvoorstelbare.

Spreuk nr 1:

Maansverduistering 
In de nacht van zaterdag op zondag 
was aan de Nederlandse hemel een 
volledige maansverduistering te zien. 
Niet het hele land kon genieten van 
dit fenomeen dat volgens kenners 
één van de mooiste sinds jaren was. 
Op verschillende plekken in het land 
maakten wolkenvelden het zicht on-
mogelijk. In Zandvoort was de ver-
duistering wel goed te zien, slechts af 
en toe voor enkele minuten verdreven 
door overdrijvende wolken. foto: Chris Schotanus

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang   Willemstraat 
20, 1e 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 
.................

Let op: a.s. wo/do/
vr/za 12/17 uur ver-
koop van div. fail-
lisementspartijen.

Nieuw: XLander kin-
derwagens/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 xxxl. 
€15 p.st./3 voor €25.
Nw. Fietsen 18 versn. 
€99. Omafiets €149. 

Tuinsproeier met 
timer €20. De stunter 

verkoophal. Duinstraat 
14 (t.o. brandweer)

Het Wapen van 
Zandvoort 

zoekt: 
keukenpersoneel en 
meisjes of jongens  
voor de bediening.  

Voor reacties kun je  
bellen met Sheila:  

06-23349558 of 
na 15.00 uur met 

Het Wapen
.................

Aangeboden: 
Thomas snorfiets, 

i.z.g.st. Rotan tafeltje. 
Wasdroger, Bosch, 

i.z.g.st. Tel. 5730490
.................

Gevraagd: 
Jonge dames vanaf 
18 jaar voor erotiek, 
€100. Tel. 5716998

.................
Tutti Frutti

Inname+verkoop 2e 
hands merkkleding. 
Laat de zomer maar

 komen! 
Corn. Slegerstraat 

6 Zandvoort. 
Tel. 5731712

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

combi-magnetron 
Vendomatic, incl. 

gebruiksaanw. Afm: 
52b x 35h x 39d (bin-
nenmaat: 33x25x33) 

€20,00. Verhuisdozen 
10stuks, 1x gebruikt, 
€6,00. Tel. 5717063

Werelddans 
Bent u 55 jaar? Dan 

kunt u op dinsdag van 
13.30 tot 15.00 uur ge-

zellig komen dansen in 
het Gemeenschapshuis. 

U danst al uw 
zorgen van u af!

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

fatsoenlijke 
woonruimte voor 

alleenstaande wer-
kende man. Liefst 2 of 3 
kamerwoning. Huur tot 
€500. Tel. 06-2334 9558

Gezocht: 
Brommerhelm, 

maat 64. 
Bel. 06-460 460 26

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij
Voor stofferen en  
repareren van alle  

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en  

uitstekende referenties!  
Bel voor een vrijblijvende 

offerte: 5747179 of  
06-2747 2920 
(Zandvoort)

Alle recente sportuitslagen!
kijk op 

www.sportinzandvoort.nl

Kapsalon

  Face To Face
Heeft t/m eind mei 2007 een knipactie!

Elke dinsdag wassen+knippen 
voor € 15,--!

Liefst met afspraak maar ook mogelijk zonder (indien plaats).        

Openingstijden: Ma.: 9.00- tot 15.00 uur
Di.-do + vrijdag: 9.00- tot 17.30 uur

Nu ook op zaterdag to t 17.00 uur geopend.

Gasthuisplein 3 Tel.: 023-571 33 38



	15%	korting	op	
wenskaarten

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

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand maart

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Nieuwe collectie   
meubelen is weer binnen.

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting op de nieuwe 
 collectie muurtegels

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Mooie wijn uit Zuid-Afrika
Leeuwenkop (Ruby Cabernet of Chenin Blanc)

Per Fles: € 4,95 Nu Drie 
Flessen voor slechts: € 10,-

In	de	maand	maart:
Varkens	Schnitzels
naturel	of	gepaneerd

	4	stuks		€	5,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.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 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.

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

 

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor ZandvoortPas

houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(ma. en di. gesloten)

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
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

H H H H H

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Tongeworst+
Schouderham+

Cervelaat

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

ALUMINIUM OF GRENEN 
HOUTEN MARKIEZEN
NIEUW DOEK OVERTREK 
OP UW BESTAANDE 
MARKIEZEN

COMFORT ZONWERING ZANDVOORT
ZEESTRAAT 34 TEL: 023 5746390

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG 
EN ZATERDAG VAN 11.00- TOT 17.30 UUR

OVERIGE INFO COMFORT ZONWERING HAARLEM
RIJKSSTRAATWEG 88-90 TEL: 023 5380989

WWW.COMFORTZONWERING.NL

ZEKERHEID VOOR ALLES                   
ROLLUIKEN
BESCHERMING TEGEN:
Ongewenst bezoek, 
warmte,Koude, en lawaai.

PROFITEER NU NOG VAN ONZE
WINTERKORTING: 20%

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527
Aanbieding voor 

ZandvoortPas houders:
Bij aankoop van een portie  

frites met een javaanse frikadel: 
2e javaanse frikadel GRATIS

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Geef een massage cadeau
Voor pashouders: 
10% korting!

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 
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de autosport uit Zandvoort. 
De raad streefde tot sluiting 
van de Zandvoortse auto-
renbaan. Op 12 februari 1982 
volgde een persbericht van 
de provincie waarin stond dat 
sluiting van het circuit niet te-
gen te houden was, omdat het 
circuit nooit aan de nieuwe 
Wet Geluidshinder zou kun-
nen voldoen. Jim Vermeulen, 
de nieuwe circuitdirecteur die 

de moegestreden Johan 
Beerepoot opvolgde, vond 
het maar onzin. In zijn ar-
gument dat Zandvoort 
de nieuwe norm wel zou 
kunnen halen, gebruikte 
hij de resultaten van 
een onderzoeksbureau. 
Ook werd de stichting 
Redt Zandvoort opge-
richt, die op 27 februari 
1982 actie voerde op 
het Binnenhof in Den 
Haag. 

Redding 
Voor het circuit kwa-
men de gemeente-
raadsverkiezingen 
van 1982 net op tijd. 
De toenmalige raad, 
met een sterke PvdA, 
was niet positief ge-

stemd over het circuit. Omdat 
de voorstanders van het circuit 
in de meerderheid waren in 
Zandvoort leidde de PvdA forse 
verliezen, met als gevolg een 
nieuwe gemeenteraad die het 
circuit positief benaderde. 

Vrijdag 9 maart

Live Muziek
Eric & Quincy
Aanvang: 21.00 uur

Vrij entree
Tot dan!

Prijsvraag

Waar ligt de “haringvijver”?

bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt 
beloond met een heerlijke verrassing. Stuur uw oplos-
sing uiterlijk 30 april 2007 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! 

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

& Heden
Verleden

Sinds de opening van het circuit zijn er voor- en tegenstan-
ders. Talloze malen is zowel binnen als buiten de politiek 
gediscussieerd over de voor- en nadelen van het circuit voor 
Zandvoort en omgeving. 

De vele discussies zorgden 
voor jarenlange onzeker-
heid en wrevel, welke op 8 
december 1979 leidde tot 
een grote demonstratie 
op het Raadhuisplein. Een 
paar duizend voorstanders, 
waaronder vooral heel veel 
inwoners, lieten blijken dat 
de racebaan geopend moest 
blijven. 

Kranten
Eind jaren tachtig werd de 
strijdbijl begraven en kon-
den Hans Ernst en consor-
ten een nieuw circuit op-
bouwen. Uit krantenknipsels 
vanaf de jaren vijftig blijkt 
dat de teneur steeds weer 
was dat de gemeenteraad 
sluiting van het circuit wilde, 
maar dat die sluiting steeds 
werd uitgesteld. Sinds jaar 
en dag zoeken autoliefheb-
bers naar een alternatieve 
locatie, mocht Zandvoort 
het circuit plotseling ver-
bannen uit zijn gemeente. 

loze spandoeken meegevoerd 
met leuzen vóór het behoud 
en tégen toenmalige politici 
die voor de sluiting waren. De 
demonstratie ging destijds 
gepaard met tal van acties. Zo 

was er zelfs een grammofoon-
plaat met de song: ‘Zandvoort 
zonder circuit, is een auto zon-
der bougie’. Ook 

werden er stickers uitgege-
ven met het opschrift: Red 
Zandvoort. 

Nieuwe bedreiging
In 1981 deed de Zandvoortse 
gemeenteraad weer een po-
ging tot het verbannen van 

Onderzoek bewoners
Op 10 november 1970 leek het 
einde nabij. De gemeenteraad 
besloot tot sluiting als er een 
alternatief voor het gebied 
gevonden zou worden. De 
plaatselijke ondernemersver-
eniging liet een onderzoek uit-
voeren of de bewoners het wel 
eens waren met dit genomen 
besluit. Maar liefst 80% van 
de bevolking was tegen slui-
ting van ‘hun’ circuit. Johan 
Beerepoot volgde de legenda-
rische Hans Hugenholtz op als 
directeur. Het lukte hem met 
veel inzet en energie om 3 mil-
joen gulden te vergaren voor 
de nodige aanpassingen.

Actie!
De strijd om behoud was ech-
ter nog lang niet gestreden. 
Het hoogtepunt voor handha-
ving van het circuit in deze pe-
riode was op 8 december 1979, 
toen er een grote demonstra-
tie plaatsvond voor de hand-
having van het circuit. Tijdens 
de demonstratie werden tal-

Woningbouw
Op 4 oktober 1983 werd het 
circuit wederom ter discus-
sie gesteld, nu door de gede-
puteerde staten van Noord-
Holland. In het streekplan 
zou het circuit namelijk niet 
passen, in verband met het 
tegenhouden van bebou-
wing aan de zuidoost kant 
van Zandvoort. Opnieuw 
begon het getouwtrek tus-
sen voor- en tegenstanders 
van het circuit. Het einde 
van deze kwestie kwam in 
1985 toen de Raad van State 
bepaalde dat het circuit het 
bouwen van nieuwe wonin-
gen niet belemmerde.

Bungalowpark
Net toen het leek dat de 
storm eindelijk was opge-
houden, diende zich een 
nieuw, onverwacht pro-
bleem aan. Er zou een bun-
galowpark worden neer-
gezet ten zuidoosten van 
het circuit. De racebaan 
zou dwars door de bunga-
lows heen gaan, waardoor 
dus opnieuw een probleem 
ontstond. De gemeente was 
enthousiast over de bunga-
lowplannen en wilde deze 

doorzetten. Wat moest 
er nu gebeuren? 
Dit keer zag het 
er echt slecht 
uit voor het au-
toracecomplex, 
de bungalows 
zouden er name-
lijk hoe dan ook 
komen. De cir-
cuitdirectie kwam 
op 27 maart 1986 
met een ingenieus 
plan waarin alle 
betrokken partijen 
zich thuis zouden 
voelen. Het circuit 
werd onder leiding 
van directeur Hans 

Ernst in noordelijke richting 
verplaatst. Op deze wijze 
kwam het huidige circuit  
tot stand dat, naar vele  
wensen, nog lang voor 
Zandvoort Promotie zal  
blijven zorgen. 

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	10	maart	t/m	23	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

Gamba	tartaar
met kerriemayonaise en bruschetta met ganzenborst

of
Vitello	Tonato

of
Vegetarische	crostini
met aubergine kaviaar

H H H
Palet	van	verschillende	soorten	vis

met basilicum en peultjes
of

Kalfsmedaillons	met	perenchutney
en roseval uit de oven 

of
Quiche	Lorraine

met saus Roche baron 
H H H
Dessert	

Verleiding,	Passie	of	Liefde

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

Dagelijks wisselend 
3 gangen menu vis/
vlees à € 18,50
Hele week tussen 
17.00- en 18.00 uur:
Halve prijs!

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

direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Vrijdag en 
zaterdag

weer gezellig 
borrelen!

Café Oomstee

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

* Ketjap Kai
   (kipblokjes in ketjap saus)

* 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*

Voortbestaan circuit stond al vaak ter discussie

In 1979 kwamen vele honderden Zandvoorters 

in actie voor het behoud van het circuit

Gilles Villeneuve (links) en René Arnoux in actie tijdens de formule 1 race in 1979
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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

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

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 

MOZAÏEK
Op woensdag 14 maart om 19.30 – 22.00 uur starten 
we een cursus mozaïek. Hier leert u een prachtige 
mozaïek te maken. Houdt u van ingetogen- of van 
knalkleuren, een spiegel met een mooie rand, een 
huisnummer, een blad van een tafel versieren of iets 
naar uw eigen fantasie, alles is mogelijk. De cursus 
bestaat uit vier lessen en de prijs is  € 77,50 inclusief 
materiaal.

AYURVEDISCH KOKEN
Op donderdag 15 maart om 19.30 tot 21.30 uur or-
ganiseren wij een lezing over Ayurvedisch koken. De 
entree bedraagt € 6,-. In de Ayurvedische traditie is 
een uitgekiende relatie gelegd tussen de gezondheid 
en voeding. Voeding is het belangrijkste medicijn is 
een bekende uitspraak in de Ayurvedische gezond-
heidsleer. 

In deze lezing maakt u kennis met de Ayurvedische 
voedingsleer. Qua smaak is dit de rijke Indiase keu-
ken ten voeten uit met al zijn kruiden en specerijen. 
Er worden alleen verse ingrediënten gebruikt en het 
is een vegetarische keuken. Na de lezing bestaat de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een tweedaagse 
kookworkshop. De zachte, rijke smaken zullen u ze-
ker aanspreken en de recepten zijn zeer eenvoudig 
te bereiden.

FIT4ALL met YOGA
U wilt graag een gezond en fit leven opbouwen of 
onderhouden met meer beweging en goede voeding. 
U houdt van zowel lichamelijke als geestelijke soepel-
heid en wilt daar het een en ander voor doen.

Schrijf dan nu in bij Pluspunt bij de cursus FIT4ALL met 
Yoga. Dinsdagochtend voor gevorderden en dinsdagmid-
dag of donderdagochtend voor beginners.
In de lessen besteden we aandacht aan bewegen en 
voeding.
De cursus gaat van start op:  
Dinsdag 20 maart 10.15 – 11.45 uur
Dinsdag 20 maart 13.30 – 15.00 uur
Donderdag 22 maart 20.00 – 21.30 uur

COMPUTERCURSUSSEN
Beginnerscursus ABC voor de computer, dit is een 
basiscursus die start op dinsdag 20 maart om 9.00 
uur tot 10.30 uur. Word 1 en Windows, deze cursus 
start op dinsdag 20 maart om 10.45 tot 12.15 uur.

TAROT
Op dinsdag 27 maart a.s. organiseren wij bij Pluspunt 
van 19.00 – 21.30 uur een open tarotavond. Onze 
docent Joke de Wit organiseert samen met haar der-
dejaars cursisten een tarotavond. U kunt gratis door 
een cursist uw kaart laten leggen en op deze manier 
kennis maken met de tarot. Wij starten in het nieuwe 
seizoen weer een beginnerscursus. Wilt u meer we-
ten over uw persoonlijke levensweg dan bent u 
deze avond bij ons aan het goede adres!

An Inconvenient Truth

De film is een dra-
matische oproep 
om tot actie over te 
gaan. Al Gore pre-
senteert een breed 
scala van feiten en 
informatie op een 
bedachtzame en 
indringende, maar 
h u m o r i s t i s c h e 
manier, vaak ook 
emotioneel en al-
tijd fascinerend. Na 
afloop laat de film 
de kijker betrokken 
en geïnspireerd 
achter. 

De DVD bevat een uit-
gebreid interview met 
Al Gore, commentaar 
van regisseur Davis 
Guggenheim en de 
producers, en een mu-
ziekvideo van Melissa 
Etheridge’s nummer ‘I 
need to wake up’. Een 
deel van de opbrengst 
van elke DVD wordt ge-
doneerd aan Alliance for 
Climate Protection, een 

Amreikaanse organisa-
tie die zich voor klimaat-
bescherming inspant.
“Ik ben ontzettend blij 
dat de documentaire op 
DVD wordt uitgebracht”, 
zei voormalig vice-presi-
dent Al Gore. “De DVD is 
voor ons een belangrijk 
medium waarmee we 
met de boodschap over 
de opwarming van de 
aarde mensen over de 
hele wereld kunnen be-
reiken.” 

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Waarschijnlijk heb je jezelf de laatste 
tijd een beetje voorbij gelopen en nu 
neem je eindelijk de rust die je al zo 
lang nodig had. Daardoor krijg je ein-
delijk de ruimte om te zien dat niet 
alles snel moet gebeuren. Het moet 
vooral goed gebeuren. 

STIER
21 apr. - 20 mei

Iemand in je nabije omgeving 
heeft het gevoel weinig steun 
aan jou te hebben. Je belooft 
meer dan je waar kunt maken. 
Als je iets belooft, moet je het 
ook doen. Je zou eens je excuses 
moeten aanbieden, omdat je het 
laat afweten.

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Je partner en jij krijgen ruzie over  
minuscule akkefietjes en de boel lijkt 
af en toe wel te ontploffen. Probeer 
rekening te houden met elkaars in-
casseringsvermogen en houd soms 
bepaalde dingen voor je. Misschien 
is het probleem in je hoofd veel  
groter dan in de werkelijkheid. 

Kreeft
21 juni - 22 juli

Het kan wat gaan rommelen 
binnen de familie. Het kan zijn 
dat bepaalde familieleden niet 
zo goed met elkaar boteren. Blijf 
afzijdig, want niets is zo riskant 
als partij trekken. Laat ze het met 
elkaar uitpraten en treed zelf 
hooguit op als bemiddelaar.

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Het is tijd voor de grote schoon-
maak. De afgelopen tijd heb je je 
huishoudelijke taken wat laten ver-
sloffen. Trek er een dag voor uit en 
sla eens flink aan het poetsen. Doe 
eindelijk die dingen weg die je toch 
nooit gebruikt. 

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Je hebt het helemaal gehad met 
je image, je uiterlijk. Je vindt dat 
het tijd is voor een rigoureuze me-
tamorfose. Dat is allemaal prima, 
maar sla er niet te ver in door! Je 
kunt natuurlijk ook met kleine 
dingetjes beginnen. Houd je dus 
een beetje in.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Bepaalde zaken moet je nu  
dringend regelen. Heb je alles 
geregeld voor je verhuizing?  
Ben je een rekening vergeten  
te betalen? Kijk het maar eens 
goed na, anders krijgt het  
verhaal nog een vervelend 
staartje. 

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Misschien dat je je mond  
brandt aan te hete koffie of  
thee. Of je draait ergens een  
lampje uit dat nog te heet is.  
Waag je niet aan al te verhitte  
discussies, want de kans is  
groot dat jij aan het kortste  
eind trekt. 

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Bepaalde personen uit het verleden 
kunnen jouw gemoedstoestand 
erg beïnvloeden. Je kunt bijvoor-
beeld ruzie krijgen met je partner 
over vorige relaties. Laat je daar 
echter niet teveel in meeslepen. Je 
kunt de tijd niet terugdraaien.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Je hebt de laatste tijd de neiging om 
veel ongezonde voeding tot je te 
nemen. Het is snel en gemakkelijk 
en dus ook zeer verleidelijk. Het is 
echter niet zo goed voor je lichaam. 
Probeer wat vaker de tijd te nemen 
om te koken met verse producten 
en bij voorkeur veel groenten. 

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Ben jij de laatste tijd wel genoeg 
aan ontspanning toegekomen? 
Je wordt opgeslokt door je da-
gelijkse verplichtingen. Het zou 
goed zijn om jezelf eens lekker 
te verwennen. Je zult merken dat 
je er helemaal van opknapt en je 
hoofd ineens helder is. 

Column

Als het niet regent, is dit 
dé tijd om lekker over het 
strand te lopen. Zo’n heer-
lijk maartzonnetje, je voelt 
het voorjaar door je hele 
lijf en je ruikt het begin van 
een nieuw strandseizoen. Ik 
word daar altijd zo blij van. 
Op een doodgewone door-
deweekse middag loop je 
over de boulevard en daalt 
af richting strand om een 
kopje koffie verkeerd te drin-
ken bij één van de strand-
tenten die net weer open 
is. De tent is nog niet he-
lemaal af, de medewerkers 
zijn hard aan het werk om 
alles op te bouwen. Maar je 
kan wel al terecht voor een 
drankje en een tosti. Terwijl 
je aan je bakkie koffie zit, 
voel je het zonnetje lekker 
branden op je wangen. Je 
kijkt naar de zee, de hoge 
wilde golven en de rust die 
het strand uitstraalt. Over 
het zand lopen voorname-
lijk honden met hun baasjes 
en verliefde stelletjes hand 
in hand. De frisse wind, de 
blauwe lucht en de geur van 
de zoute zee bezorgen mij 
de eerste voorjaarskriebels.
Ik denk dat als je aan de kust 
bent opgegroeid, dat je dan 
moeilijk zonder de zee kan. 
Dat is in ieder geval mijn 
ervaring. Ik heb een paar 
jaar in een stad midden in 
het land gewoond. Af en 
toe sprong ik op de fiets op 
zoek naar iets, maar ik wist 
niet wat. Dan reed ik maar 
een beetje rondjes door de 
stad of door parkjes. Tot ik 
ineens wist wat ik miste. 
De zeelucht en de onein-
dige blik over het strand. Ik 
ben maar weer wat dichter 
naar de kust verhuisd. En op 
zomaar zo’n dag in maart 
tijdens de eerste voorjaars-
zonnestralen bedenk je in-
eens: wat hebben wij het 
toch goed getroffen, in het 
dorpje aan de zee. Laat de 
kriebels maar komen.

Stephanie

Eerste  
voorjaars-

kriebels

Bij een bepaald persoon heb je 
een vreemd gevoel. Hij of zij doet 
altijd zo aardig, maar is dat wel 
gemeend? Spreek eens iets met 
elkaar af, dan merk je meteen of 
het klikt. Waarschijnlijk kunnen 
jullie het veel beter vinden dan je 
in eerste instantie denkt.

1.  Fitness en 
 conditietraining

2.  Zwemmen

3.  Voetbal

4.  Tennis

5.  Hardlopen en 
 joggen

6.  Aerobics

7.  Turnen en 
 gymnastiek

8.  Fietsen

9.  Volleybal

10.  Paardensport

De meest 
beoefende 
sporten in 
Nederland

HOROSCOOP

te zijn staat garant voor een 
feest voor jong en oud, waaraan 
een groot aantal topartiesten uit 
de Russische Federatie, Oekraïne, 
Tsjechië, Polen, Azerbeidzjan, 
Frankrijk, Roemenië, Duitsland 
en Nederland meewerkt. 

Het circusprogramma kan op za-
terdag 24 maart tweemaal wor-
den bijgewoond, om 15.00 en 
om 19.30 uur. Zondag 25 maart 
volgt een middagprogramma 
om 14.00 uur. Op beide dagen 

is de kassa vanaf 11.00 uur ge-
opend. De prijzen variëren van 
€9 tot €28, kinderen tot drie 
jaar hebben gratis toegang.

Het Staatscircus van Moskou-
Holiday presenteert een inter-
nationaal en, volgens traditie, 
klassiek circusprogramma. Het 
motto Circus, zoals circus hoort 

Moskou’s staatscircus komt naar Zandvoort

Een gepassioneerde en inspirerende getuigenis van 
één man, om de dodelijke opmars van de opwar-
ming van de aarde onder de aandacht te brengen 
door de feiten te onthullen.

Dit zijn de tien meest 
beoefende sporten in 
Nederland volgens het 
NOC*NSF.

Net als vorig jaar strijkt het gezelschap van Staatscircus van 
Moskou-Holiday neer op het terrein van het Circuit Park Zand-
voort. Het gevarieerde, professionele programma wordt ge-
presenteerd in een kleurrijke circustent die plaats biedt aan 
circa 1200 bezoekers.
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Meldpunt ‘Plezier in Zorg’ zoekt ideeën
In de wereld van de zorg is niet alles kommer en kwel. Plezier 
en onderling contact vergroten, dat is het doel van het meld-
punt ‘Plezier in Zorg’. Onder meer door uitwisseling van idee-
en tussen zorgmedewerkers, maar ook cliënten en hun familie 
zijn op de internetsite welkom.

Gezocht: ideeën en praktijk-
voorbeelden. De pas opge-
richte internetsite ‘Plezier in 
de Zorg’ wil een vergaarbak 
zijn voor opbouwende ideeën 
in de zorgverlening. Zowel 
van verplegenden, cliënten 
als van familie.

Ideeën uitwisselen 
Het interactief platform 
heeft als doel om het plezier 
en onderling contact in de 
zorg te vergroten. Hoe? Door 
ideeën, initiatieven en prak-
tische voorbeelden te verza-
melen én te laten zien op de 

website. In verhalen, foto’s 
en filmpjes. Op dit meldpunt 
kunnen zorgmedewerkers, 
maar ook cliënten en hun fa-
milie, ideeën uitwisselen en 
elkaars vragen beantwoor-
den. Kruisbestuiving dus. 

“Een ware rustplaats” 
Zo meldt Pim Nederstigt uit 
Den Haag een simpele, maar 
ó zo dankbare ‘verbouwing’ in 
zijn verpleeghuis. Een nogal 
kale ruimte werd omgetoverd 
tot een knusse ‘binnentuin’.
De muren werden geschil-
derd in een groen landschap, 

een ‘balkonhek’ werd voor het 
grote venster geplaatst en op 
de ramen werden overhan-
gende takken geschilderd. 
Om het geheel af te maken 
werd de kale pilaar veranderd 
in een boom met zitje, er flui-
ten vogels en het ruikt er naar 
bos en weiland. De bewoners 
genieten daar enorm van; het 
is een ware rustplaats gewor-
den. “En”, besluit de manager 
zijn verhaal, “het plezier dat 
is ontstaan door de betrok-
kenheid en samenwerking 
met de familie wil ik graag 
via dit meldpunt aan ande-
ren doorgeven.”

Meer plezier in de zorg is de 
motor voor veranderingen. 
Voor medewerkers, voor cli-
enten en voor bewoners van 
zorginstellingen. ‘Plezier in 
de Zorg’ staat voor een pret-
tige woon-, leef- en werkom-
geving. “Wie heeft daarover 
goede ideeën of voorbeelden 
uit de praktijk? Meldt het 
ons!” roepen de initiatief-
nemers iedereen op. Vaak 
zijn de kleinste voorbeelden 
en ideeën de beste. “En”, zo 
zegt de site, “misschien dat 
we langs komen om foto’s te 
maken of te filmen.” 
Bron: www.plezierinzorg.nl

Eerste ouderentandartsen studeren af
De gebitten van ouderen èn de ouderen zelf hebben een bij-
zondere behandeling nodig. Binnenkort studeren twee tand-
artsen af die speciaal zijn opgeleid voor het behandelen van 
ouderen en hun gebit. ‘Ouderentandartsen’ dus.

Op 16 maart krijgen Nelleke 
Bots en Claar Wierink hun 
diploma van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. 
Juffrouw Wierink (27) werkt 
parttime in zowel een 
Amstelveense tandartsen-
praktijk als in een verpleeg-
huis.

Jongeren staan volgens haar 
nog niet in de rij om zich te 
specialiseren als tandarts 
voor ouderen. Doordat de 
leeftijd van de Nederlandse 

bevolking snel stijgt, zal ook 
de hoeveelheid werk alleen 
maar toenemen. Want steeds 
minder ouderen hebben een 
kunstgebit. Zo wordt ver-
wacht dat in 2030 nog maar 
acht procent van de ouderen 
een kunstgebit zal dragen. “Als 
tandarts ben je heel gericht 
op tanden en kiezen, maar 
bij ouderen moet je op méér 
dingen letten”, zegt Wierink, 
“zoals ouderen die bloedver-
dunners of stollingsmedicij-
nen slikken. Belangrijke infor-

matie waarop je moet letten, 
voordat je besluit een kies te 
trekken.”

In de opleiding tot ‘ouderen-
tandarts’ wordt de studenten 
ondermeer geleerd om te 
gaan met patiënten die aan 
de ziekte van Alzheimer lij-
den. Volgens Wierink behoren 
alle tandartsen speciale aan-
dacht voor ouderen te hebben. 
Senioren zijn vaak niet zo mo-
biel en gaan daardoor minder 
op controle. Ook het tanden-
poetsen dreigt met het klim-
men van de jaren minder te 
worden. “Je moet ze als tand-
arts dus juist níet uit het oog 
verliezen”, aldus Wierink.
Bron: De Stentor

Het bewijs dat internet 
voor iedere leeftijd is

‘Bloggen’ op internet is iets voor jong en oud. Het levende be-
wijs is een Spaanse vrouw van 95 jaar. Haar elektronisch dag-
boek heeft haar al duizenden fans bezorgd. Vanuit alle hoeken 
van de wereld stromen lovende reacties bij haar binnen.

Internet geeft toegang tot een 
boeiende wereld. Ook voor ou-
deren biedt de elektronische 
snelweg ongekende mogelijk-
heden. Zo is de 95-jarige Maria 
Amelia Lopez al ruim een jaar 
actief op het internet. 

Dagboek op internet 
“Internetvrienden, vandaag 
word ik 95”, begint María 
Amelia Lopez haar ‘blog’, een 
soort dagboek op internet. “Ik 
hoop veel te kunnen schrijven 
en vertellen over de belevenis-
sen van een vrouw van mijn 
leeftijd.” Op haar verjaardag 
in 2006 kreeg ze het weblog 
van haar kleinzoon cadeau. 
Ze is zo enthousiast dat ze nu 
dagelijks haar gedachtes en 
belevenissen publiceert. De 
bejaarde vrouw geeft op haar 
weblog haar mening over on-
der meer politiek en de jeugd 
van tegenwoordig, maar ver-
telt ook persoonlijke verhalen. 
Ze dicteert de verhaaltjes en 
haar neefje schrijft ze op.

Oudste internetter
Het weblog van Maria Amelía 
is bijzonder populair, zelfs 

wereldwijd. Al in de eerste 
maand werd haar dagboek 
door ruim dertigduizend (!) 
mensen bekeken. Zo regi-
streerde de computer op de 
zondag van 14 januari 2007 
maar liefst 12.871 bezoekers 
aan haar weblog. In een in-
terview zei de krasse Spaanse 
dat sinds ze het internet 
heeft ontdekt er een hele 
nieuwe wereld voor haar is 
opengegaan. “Ongelooflijk 
wat er allemaal is te vinden, 
van het laatste nieuws tot en 
met levensverhalen.” Ze kan 
er geen genoeg van krijgen. 
Volgens de Spaanse media is 
de vrouw de oudste internet-
ter van het land.

Hulp kleinzoon
De bloggende oma ziet slecht 
en kan nog niet goed met het 
toetsenbord overweg. Haar 
kleinzoon zorgt er dagelijks 
voor dat haar teksten op het 
net verschijnen. Haar faam 
reikt inmiddels tot ver over 
de landsgrenzen. Nederland, 
België, Zweden, Argentinië, 
Peru en Chili. Haar weblog: 
www.amis95.blogspot.com.

Eenzame ouderen 
dementeren eerder

Kans op dementeren neemt toe door eenzaamheid. Dat stelt 
een Amerikaanse onderzoeker vast in zijn proefschrift. Wat 
de reden van die vervroegde kans op dementie is, vergt nader 
onderzoek. Psychische aftakeling is een ingewikkeld en deels 
onbekend proces.

Sociale contacten tegen de-
mentie. BN/De Stem stelt dat 
deelname aan het maatschap-
pelijk leven een wapen is te-
gen geestelijke achteruitgang. 
Op welke manier een dergelijk 
proces verloopt is nog niet be-
kend.

Ouderen die vereenzamen blij-
ken een grotere kans te heb-
ben om op den duur te gaan 
dementeren, dan ouderen die 
wel voldoende sociale contac-
ten hebben. Dat constateert 
onderzoeker R. Wilson in het 
vakblad Archives of General 

Psychiatry. Hij schreef zijn 
proefschrift op grond van een 
onderzoek onder 823 oude-
ren. Hoe de eenzaamheid bij 
ouderen leidt tot een grotere 
kans op dementie is nog niet 
duidelijk.

Eenzaamheid is een gevoel. Een 
normaal gevoel. “Als dat gevoel 
te vaak en te lang bij je blijft 
moet je er iets aan doen” zegt 
Jeannette Rijks van Faktor5.nl 
over hulp bij eenzaamheid. “Als 
je je eenzaam voelt, lijkt het of 
jij de enige bent met dit pro-
bleem. Nee dus.”

DAMES LET OP: A.S. ZONDAG 11 MAART 2007
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag  bestaat uit 3 onderdelen: workshop,  presentatie Stephanlijn  
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE ULTIMATE-FACE-LIFT …DAMES WEIGER DE NAALD EN
ERVAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN FACE-LIFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187

Paddenbevrijdingsfront actief
Wanneer u uitgeslapen wakker wordt, waar denkt u dan aan? Een ontbijtje? 
Als een pad uit zijn winterslaap komt en tijden lang niets gegeten heeft,  
denkt hij maar aan één ding: sex!

door Mitzi Maas

Als de temperatuur boven de 6 gra-
den komt en het een beetje druilerig 
weer is, hebben we het ideale pad-
denweer. De pad begint zijn trektocht 
naar het water waar hij zelf geboren 
is om zich voort te planten. Hij is nog 
koud en dus erg traag. Tijdens het 
oversteken van een weg sterft hij vaak 
als verkeersslachtoffer. Op verschil-
lende plaatsen in de omgeving zijn 
daarom paddentunnels aangelegd, 
onder andere bij Kraantje Lek. Op de 
paddenoversteekplaatsen waar (nog) 
geen tunnel is, zetten vrijwilligers de 
dieren over.

Daar waar de padden onder een hek 
door willen kruipen zijn emmers in de 
grond gespit en worden ze belemmerd 
door een stuk gaas. Ze vallen  (zachtjes) 
op een bladerbedje in een emmer. ’s 
Morgens worden ze bevrijd en veilig 
naar de overkant gebracht. Aan alles 

is gedacht: in de emmer zit een stokje 
waartegen onfortuinlijke muisjes, die 
ook in de emmer terecht zijn gekomen, 
uit kunnen klimmen. 

Vaak zitten mannetjespadden al in de 
emmers op de rug van het veel grotere 
vrouwtje. Amplex in vakjargon, de vrij-
willigers noemen ze dubbeldekkers. Hij 
blijft daar zitten (ook tijdens het zwem-
men steekt hij geen poot uit) totdat 
zij haar ei-snoer van duizenden eitjes 
gelegd heeft. Als hij ze bevrucht heeft 
komen na 3 tot 10 dagen kikkervisjes 
met zwemstaartjes, kieuwen en dikke 
kopjes uit. In ongeveer twee maanden 
krijgt het kikkervisje longen en voor- en 
achterpootjes en verandert het in een 
klein padje.

Wilt u ook meehelpen de paddenpo-
pulatie in stand te houden, neem dan 
contact op met Hilde Groen, coördina-
tor van de Paddenwerkgroep Bleek en 
Berg/Caprera, tel. 023-5376779 

Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

Op een unieke locatie, midden in het centrum van Zandvoort maar toch rustig 
gelegen, wordt appartementencomplex ‘Oranjehof’ gesitueerd.

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 waardoor 
vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar 
men kan genieten van zon en zeelucht.

NOG 2 BESCHIKBAAR
BOUW GESTART !

OPLEVERING 
CA. SEPTEMBER 2007 !

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

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.
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Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

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

Final Six laatste winterrace op Circuit Park Zandvoort

Het veld bestaat uit alle 
bekende toerwagens in de 
klassen +2000cc, -2000cc, 
BMW en de klasse -2000cc 
diesel. Maximaal kunnen er 
59 auto’s deelnemen, met 
per wagen meerdere rijders. 
De deelnemende equipes 
moeten minimaal drie pit-
stops maken. In deze drie 
pitstops moeten rijders- en 
bandenwissels plaatsvinden 
en er moet brandstof worden 
aangevuld. De race gaat over 
4 uur.

Of er net zoveel Zandvoorters 
mee doen zoals bij de laatste 
race in het Winter Endurance 
Kampioenschap in februari, zal 
afhangen van de inschrijvin-
gen op het laatste moment. 
In de vorige race kwamen de 
Zandvoorters Dillon Koster , 
Danny van Dongen en Allard 
Kalff in actie. Tevens was Peter 
Furth in een bejaarde BMW te 
zien samen met Peter Fontijn. 
Vooralsnog is slechts duidelijk 
dat de equipe van Dillon Koster 
in ieder geval in actie komt.

Autosport

Het spektakel begint om 
09.00 uur met de trainingen 
en de toegang voor het ge-
hele terrein is gratis. Een par-
keerkaart op het circuitterrein 
kost €7.

Futsal
Titelrace ZSC’04, 

remise SV Zandvoort 
De naam van scheidsrechter Van Balen zal de meeste spelers 
van ZSC’04 doen huiveren. Waarom hij bij de Zandvoorters een 
slechte reputatie heeft, bleek weer in de wedstrijd tegen De Stal 
toen hij onze plaatsgenoten een glaszuiver doelpunt onthield.

ZSC’04 was bij vlagen goed, 
maar echt tevreden was aan-
voerder Michel van Marm niet. 
“Het kon beter, maar de punten 
zijn in deze fase belangrijker”, 
aldus Van Marm. Hoogtepunt 
was het doelpunt van David 
Konijn, die op aangeven van 
Mark Hoppe de bal in één 
keer op de pantoffel nam. De 
keeper van De Stal heeft al-
leen maar het leer tegen het 
net horen belanden. Met 6-4 
ging de ZSC’ers met tevreden 
gezichten de zaal uit.

SV Zandvoort
Voor SV Zandvoort was de 

wedstrijd tegen Bloemendaal 
geen uitgemaakte zaak. Ook 
hier weer dezelfde, slecht flui-
tende arbiter Van Balen. Bij 
een intrap verzuimde hij de 
elementaire regels van het fut-
sal toe te passen. Bloemendaal 
nam vrij vlot de leiding, maar 
kon niet weglopen omdat 
het geen antwoord had op 
het ongecompliceerde spel 
van de Zandvoorters. Net als 
in de wedstrijd tegen ZOG, 
toen Zandvoort in de laat-
ste minuut de overwinning 
wegkaapte, kwam het tegen 
Bloemendaal in de laatste mi-
nuut op 1-1.

Op zondag 11 maart zal de beslissing gaan plaatsvinden in het 
Winter Endurance Kampioenschap. De grootste kanshebber is 
de equipe De Laat/Broersma. In de vorige race wist dit duo, in 
de divisie waar zij in uitkomt, de winst binnen te halen. Be-
langrijke belager is het echtpaar Tom Coronel/Paulien Zwart, 
dat in een andere divisie ook een aantal overwinningen wist 
te boeken.

SV Zandvoort komt niet tot scoren

Berry Buytenhek is, evenals zijn 
zaterdag-collega Pieter Keur, een 
geplaagde coach. Schorsingen, 
blessures en vakanties zorgen 
bij de beide standaardelftallen 
van SV Zandvoort voor steeds 
weer wisselende basisteams. 
Zo startte Buytenhek zondag 
tegen Ripperda met twee A-ju-
nioren in de basis van zijn toch 
gemiddeld al zo jonge elftal.

Gevaarlijke counters
Van meet af aan probeerden 
de gastheren om Zandvoort 
achteruit te drukken, wat in 
eerste instantie ook lukte. 
Juniorenkeeper Matthijs Mans 
hield echter zijn doel schoon. 
Gaandeweg de eerste helft 
werden de ‘Buytenhek-young-
sters’, met name via counters, 
gevaarlijker en creëerden en-
kele kansen. Jan Zonneveld was 
nog het dichtst bij een doelpunt 
toen zijn schot op de lat uiteen 
spatte. Ook een vrije trap van 
hem scheerde rakelings naast 
het doel. Toch kwamen de 

Haarlemmers op voorsprong. 
Een snelle aanval via de linker 
flank werd goed voorgezet en 
kon door de spits van Ripperda 
niet gemist worden. De 1-0 zou 
ook de ruststand worden.

Tweede helft
Pal na rust maakt een Ripperda 
speler een natrappende bewe-
ging die door de scheidsrech-
ter met een rode kaart werd 
beloond. Overigens werd de 
wedstrijd meer dan uitstekend 
geleid door de arbiter, dat mag 
ook eens gezegd. Zandvoort 
kreeg een numerieke meer-
derheid die zich uitte in vele 
aanvallen, echter zonder re-
sultaat. Verdedigend en op 
het middenveld klopte het wel 
bij onze plaatsgenoten, maar 
zodra de spitsen aangespeeld 
moesten worden ging het over 
het algemeen mis of konden ze 
zich niet in een goede positie 
manoeuvreren. Ripperda echter 
concentreerde zich op de coun-
ter die in drie gevallen doeltref-

Voetbal

fend werd afgesloten. 
 
Niet verdiend
Talent Cidar Buve werd bij de 
thuisclub de grote man. Hij 
scoorde de tweede en de der-
de treffer en gaf de beslissende 
pass bij de vierde. Zandvoort 
probeerde met alle macht om 
de hatelijk 0 van het scorebord 
te krijgen, maar kwam niet 
verder dan een vrije trap van 
Zonneveld die weer rakelings 
over de lat ging. Een 4-0 ne-
derlaag die, gezien het beeld 
van de wedstrijd, absoluut niet 
verdiend was. Overigens heeft 
Zonneveld, de ‘man-of-the-
match’ aan Zandvoortse zijde, 
zondag zijn laatste wedstrijd 
van dit seizoen gespeeld. Hij 
gaat deze week voor vier maan-
den naar Italië. 

Programma
Aanstaande zondag zal het 
elftal van Buytenhek gastheer 
zijn van Zwanenburg, dat twee 
plaatsen hoger staat. De wed-
strijd begint om 14.00 uur. Het 
zaterdagelftal van Keur zal in 
Aalsmeer de strijd aangaan 
met de plaatselijke voetbalver-
eniging. Die wedstrijd begint 
om 14.30 uur.

Wat ze ook probeerden en hoeveel sterker ze ook waren, SV 
Zandvoort heeft zondag tegen titelkandidaat Ripperda het 
doel niet gevonden. Drie counters echter zorgden ervoor dat 
ze met een (te) grote nederlaag huiswaarts keerden.

Zwemmen
Richard Kras zwemt limiet

De 15-jarige Richard Kras, wedstrijdzwemmer van de Zand-
voortse zwemvereniging ‘De Zeeschuimers’, heeft zaterdag in 
het zwembad De Zijl in Leiden dik onder de limiet voor de Ne-
derlandse Jeugdkampioenschappen (NJK) 100 meter vrije slag 
gezwommen. De limiet staat op 57.40 en Kras zwom een tijd 
van 56.78 seconden.

De wedstrijden worden speciaal 
georganiseerd om de zwem-
mers in de gelegenheid te stel-
len hun limieten te zwemmen. 
Kras heeft dat dus op één van 
zijn specialiteiten gedaan. Hij 
is op dit moment in ‘bloedvorm’ 
en het is dus niet ondenkbaar 

dat hij op zijn andere afstanden 
ook de limiet zal zwemmen. Dat 
zijn de 50 en 100 meter school-
slag. De NJK zal in het wereld-
beroemde bad De Tongreep, 
waar de PSV zwemploeg traint, 
op 17 juni aanstaande worden 
afgewerkt.

Bridge
Zaterdag CDA-bridgedrive

Het CDA afdeling Zandvoort/Bentveld houdt komende zater-
dag 10 maart voor de tiende keer een bridgedrive.

De inmiddels traditionele 
CDA-bridgedrive in het 
Gemeenschapshuis start om 
10.30, maar de deelnemers 
dienen uiterlijk om 10.00 uur 
aanwezig te zijn. Inschrijven 
is nog mogelijk via e-mail-

adres ddgrebber@casema.nl 
of telefoonnummer 5717098. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 
3,00 per persoon. Tevens kan 
er tegen betaling van € 9,00 
worden deelgenomen aan een 
uigebreide lunch. 
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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
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café de Klikspaan
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Nieuwe Puur
Face to Face

Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
La Fontanella
Motorrijschool Goede
Never Stop Trying
Oranjehof
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Sandbar
Take Five
Van Meeuwen bedden
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Hoogste punt nieuwbouw Open Golf Zandvoort

Het krijgt twee grote restau-
rants met in totaal 160 zit-
plaatsen en wordt voor veel 
doeleinden geschikt gemaakt. 
Het echtpaar Nigel en Paula 
Lancaster neemt twee chef-
koks in dienst die op hoog ni-
veau zullen gaan koken. “In de 
serre van het nieuwe gebouw 
komt een klassiek restaurant 
en in de lounge, rondom een 
grote openhaard, een soort 
‘saté-restaurant. De restau-
rants gaan topkwaliteit bren-
gen voor een schappelijke 
prijs”, aldus Paula Lancaster. 

One-stop-golf-center
Op de eerste verdieping komen 
vergaderruimten met de mo-
gelijkheid om de deelnemers 
aan seminars en vergaderin-
gen een rondje te laten golfen. 

Uiteraard zullen die vergader-
ruimten voorzien zijn van alle 
moderne apparatuur. “We 
gaan het een one-stop-golf-
center noemen. De golfwin-
kel zal ook een metamorfose 
ondergaan en we sluiten ons 
aan bij de Golfstore organisa-
tie, een grote inkooporganisa-
tie die alle grote golfmerken 
goedkoop kan brengen”, ver-
telt Nigel enthousiast. Ook 
zullen er diverse kleedruim-
ten komen met douchegele-
genheid.

Golflessen
De aan de baan verbonden 
golfschool heeft voor de ko-
mende tijd nog veel meer 
petto. Zo is OGZ onlangs ge-
start met 55+ golf en staan 
er lessen voor gehandicap-

Golf

ten op het programma. Die 
opleidingen worden vanaf 
het begin opgepakt en tot 
het Golf Vaardigheidsbewijs 
(GVB) begeleid. Ook bestaat 
er de mogelijkheid om vide-
olessen te volgen. Er worden 
dan videobeelden gemaakt 
die geanalyseerd worden. De 
correcties worden vervolgens 
thuis gestuurd. 

De baan is een schitterend 
gelegen ecologische baan die 
een hoogteverschil kent van 
16 meter. De driving-range en 
de oefengreens kunnen het 
hele jaar door gratis door ie-
dereen gebruikt worden. De 
afslagplaatsen zijn in de win-
ter zelfs verwarmd! Lancaster: 
“We hebben nu ook in Amerika 
de zogenaamde ‘Explanar’ ge-
kocht. Machines waarmee we 
de leerlingen gaan begeleiden. 
Kortom, we hebben veel plan-
nen die we ook zullen gaan re-
aliseren.” OGZ bewijst dat golf 
meer en meer een volkssport 
aan het worden is getuige de 
meer dan 100 jongeren die 
daar iedere week les krijgen en 
met name ook met de nadruk 
op ‘open’.

Meer informatie over Open 
Golf Zandvoort kunt u krij-
gen in het clubhuis aan de 
Duintjesveldweg, tel. 5715743 
of via www.opengolfzand-
voort.nl

Basketbal
Fraaie zege Lions dames

Na een moeilijk periode, onder andere door langdurige bles-
sures van basisspeelsters Marinella Pranic en Sabine Dijkstra, 
heeft Lions in de thuiswedstrijd tegen BV Lely 2 de juiste basis 
gevonden en een fraaie 48-32 overwinning behaald op het re-
serveteam van de Amsterdamse eredivisieclub.

Zwaar bevochten winst Lions heren

In het begin van het eerste 
kwart nam Lions een voor-
sprong die halverwege zes 
punten bedroeg, 14-8. Na tien 
minuten was Lely echter weer 
langszij gekomen, 18-18. In het 
tweede kwart speelde BV Lely 
feller en ging het zorgvuldiger 
met de kansen om, 28-29.

In de derde periode kon Lions 

de opponenten niet goed vol-
gen. BV Lely had het grootste 
deel van de tien minuten, 
mede door strak verdedigen, 
een voorsprong. Lions keek aan 
het eind van het kwart tegen 
een 45-51 achterstand aan.

In de slotfase wist  de 
Zandvoortse formatie een 65-
61 voorsprong op te bouwen. 

Basketbal	

Het heren basketbalteam van Lions heeft afgelopen zaterdag 
getoond over de juiste instelling en vechtlust te kunnen be-
schikken. Het Amsterdamse BV Lely werd in de Korverhal na 
een gelijkopgaande en spannende strijd na verlenging uitein-
delijk met 79-75 verslagen.

Een overwinning leek binnen, 
maar omdat BV Lely nog vier 
punten wist te scoren, was de 
stand na de reguliere speeltijd 
opnieuw gelijk (65-65), zodat 
een verlenging noodzakelijk 
was. In de extra vijf minuten 
kwam BV Lely op voorsprong, 
maar treffers van Ron van der 
Meij en Marvin Martina lever-
den een dik verdiende over-
winning van 79-75 op voor 
de Lions.  Dit mooie resultaat 
werd behaald in een wedstrijd 
die foutloos geleid werd door 
scheidsrechter Bea Lia-A-Tjam, 
die de steun van een collega 
moest ontberen. 

In het eerste kwart waren de 
punten duur. Zowel Lions als 
BV Lely wisten de vijandelijk 
basket moeilijk te vinden. In 
totaal werden er slechts 17 
punten genoteerd, waarvan 
Lions er 10 voor hun rekening 
namen: 10-7. Ook in het tweede 
kwart misten beide teams een 
aantal goede mogelijkheden. 
Aan het begin van de derde 
periode had Lions echter nog 
altijd een voorsprong van drie 
punten, 16-13.

In die derde periode ging Lions 
zowel aanvallend als verdedi-
gend steeds beter spelen. Met 
de uitstekend spelende Joni 
Mills in een hoofdrol, namen 
de Zandvoortse dames een 
maximale voorsprong van ze-
ven punten, 26-19. Een voor-
sprong die tegen het einde 

van het derde kwart echter 
weer was gereduceerd tot drie 
punten door een aantal fraaie 
driepunters van BV Lely.

In de vierde periode maakte 
Lions aan alle Amsterdamse il-
lusies een einde en gaf BV Lely 
geen kans meer. Alleen in het 
begin van de periode konden 
de gasten vier punten scoren, 
waardoor de stand weer gelijk 
werd, 32-32. Daarna scoorde 
BV Lely geen enkele punt meer. 
Lions des te meer. Door treffers 
van Ingrid de Boer (2), Aniecke 
van Litsenburg (6), Martina 
Loos (2) en Joni Mills (6) werd 
uiteindelijk een klinkende 48-
32 overwinning behaald, die 
goede mogelijkheden biedt 
voor de laatste wedstrijden 
van de competitie, waarin 
Lions tot de subtop behoort.    

De nieuwbouw van Open Golf Zandvoort (OGZ) heeft afgelo-
pen maandag zijn hoogste punt bereikt. Het door de Italiaans-
Zandvoortse architecat Remo de Biase ontworpen gebouw zal 
rond half mei opgeleverd worden.

KAKURO
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Oplossing 
week 9

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.

Douwe is een gezellige wat oudere man, die wel 
houdt van een flinke knuffelbeurt. Het is waar-
schijnlijk een kruising border collie/stabij. Hij is 
echt super lief en schattig. Hij kan goed met an-
dere honden overweg, maar speelt niet echt. Dat 
zal de leeftijd wel zijn en zijn overgewicht. Hij is 
echt veel te dik en dat is natuurlijk ook niet fijn 
voor hem zelf. Hij heeft altijd op een erf gelegen 
dus hij liep geen uren per dag en dan ook nog 
verwend worden met koekje de hele dag, nou 
dan is dit het resultaat. We zijn de wandelingen 
rustig aan het opbouwen en de koekjes drastisch 
aan het verminderen natuurlijk. Ondanks dat  
hij al dat lekkers nu moet missen, is hij lekker  
vrolijk en vindt aandacht net zo goed. Wie  
een rustige supervrie ndelijke, wat oudere  
hond zoekt, is bij Douwe aan het juiste adres.  
Hij heeft altijd buiten geleefd, maar vindt een 
warme mand bij iemand in huis waarschijnlijk 
ook een heerlijk idee! Nieuwsgierig naar Douwe 
of een ander leuk dier? Kom naar het asiel in de 
Keesomstraat 5, open van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur, of kijk op 
www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier 
van 
de 
Week

Hartige preitaart met rookworst
Voor 2 personen

½ rookworst (à 250 gram, in plakjes),
5 plakjes bladerdeeg,
2 etl. boter,
2 stengels prei (in dunne ringen),
1 teentje knoflook,
1 etl bloem,
1 etl paneermeel,

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200°C. Laat intussen het bladerdeeg ontdooien. Vet de taartvorm 
in met een ½ eetlepel boter. Verhit de overige boter in een koekenpan en fruit hierin de prei 
met knoflook in 5-10 minuten tot de prei zacht is. Schep de prei uit de pan en laat deze in 
een zeef uitlekken en afkoelen. Bestuif het aanrecht met bloem. Leg de plakjes bladerdeeg 
op elkaar en rol deze met een deegroller uit tot een dunne ronde lap. Bekleed de taartvorm 
met het deeg en snijd het overtollige deeg langs de rand weg. Prik met een vork gaatjes in 
de deegbodem en verdeel het paneermeel over de taartbodem. Klop in een kom de eieren, 
slagroom, geraspte kaas, zout en peper door elkaar. Schep het afgekoelde preimengsel en 
de plakjes rookworst in de taartvorm en giet het eimengsel over de vulling. Bak de taart ca. 
30-40 minuten in het midden van de oven gaar. Serveer de hartige taart met een salade.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept
Handbalsters ongeslagen kampioen!
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2 eieren,
200 ml. slagroom,
100 gr. geraspte kaas,
snufje zout,
snufje peper (versgemalen),
deegroller,
1 lage taartvorm van 24 cm Ø.

Ingrediënten

DOUWE

Alleen in de eerste helft 
kon De Blinkert de ZSC-
dames enige tegen-
stand bieden, hoewel de 
Zandvoortse dames de 
hele wedstrijd een voor-
sprong hadden en alleen 
bij 6-6 de Haarlemmers 
langszij zagen komen. 
Al in de slotfase van het 
eerste half uur liep ZSC 
uit naar een ruststand 
van 6-10.

In de tweede helft namen 

onze plaatsgenoten met 
goede combinaties en 
sterk verdedigend werk 
het heft zodanig in han-
den, dat De Blinkert in 
het eerste kwartier geen 
enkele keer wist te sco-
ren. Des te meer scoorde 
ZSC, want gestaag werd 
de voorsprong uitge-
bouwd tot negen pun-
ten, 8-17. Daarna wisten 
de Haarlemse dames 
nog twee keer raak te 
schieten. Uiteindelijk 

De handbalsters van ZSC zijn ongeslagen kampioen 
geworden van de 3e klasse van het district Midden-Ne-
derland. Door een 10-21 overwinning in de uitwedstrijd 
tegen De Blinkert 4, zijn de dames van coach Hans 
Zwemmer nu zeker van promotie naar de 2e klasse.

Handbal

werd het een 10-21 over-
winning voor de kampi-
oenen.

Romena Daniëls was 
met 8 goals de produc-
tiefste aanvalsters. De 
andere 13 treffers werden 
gescoord door Debbie 
Tibboel (4), Suzanne 
Zwemmer (2), Aniek de 
Buijzer (2), Laura Koning 
(2), Martina Balk (2) en 
Lucia v.d. Drift (1).

Komende zondag wor-
den de kampioenen ge-
huldigd. Het duel tegen 
de voormalige naaste 
concurrent TOP/DSS 3 in 
de Korver Sporthal be-
gint om 13.00 uur.

Bouwteam Open Golf Zandvoort

Een geconcentreede Martine Loos



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

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

    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,-

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 33 ZANDVOORT

• Op prachtige locatie in het Kostverlorenpark gelegen 
2-onder-1 kap woning met garage en oprit

• Achtertuin met vrij uitzicht op beschermd duingebied
• Royale L-vormige woonkamer met fraaie parketvloer 

en openslaande deuren naar voor- en achtertuin
• De woning beschikt over maar liefst 6 slaapkamers
• Woonoppervlakte ca. 150 m2

Vraagprijs: € 625.000,-

 OOSTERPARKSTRAAT 54 ZANDVOORT

• In de geliefde parkbuurt gelegen, half vrijstaande 20er

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,-

 BELEGGINGOBJECT - DE SCHELP 74 ZANDVOORT

• Op de 1e verdieping gelegen, goed onderhouden 
3-kamerappartement

• Voorzien van mooie keuken en nette badkamer
• Oplevering in verhuurde staat
• Huuropbrengst € 8.220,- per jaar incl. gas & electra
• De servicekosten bedragen € 75,- per maand
• Woonoppervlakte ca. 40 m2

 PASSAGE 7 ZANDVOORT

• Kantoorruimte op levendige locatie nabij station, 
boulevard en strand gelegen

• Winkelruimte ca. 100 m2, opslagruimte ca. 40 m2

• C.v. gas  
• Geen buitenruimte 
• Op korte termijn te aanvaarden

 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

Huurprijs: € 1.500,- per maand (excl.)
Abusievelijk is er in de woninggids een onjuiste huurprijs vermeld!Vraagprijs: € 109.500,- Vraagprijs: € 189.000,-

VERHUREN?

Ook voor de verhuur van uw woning, beleggingsobject 
of bedrijfsruimte kunt u bij ons terecht...

Kijk op onze website www.cvl.nu, klik op “beheer” voor uitgebreide informatie.
Tevens zijn wij telefonisch bereikbaar en is ons kantoor dagelijks geopend van 8:30 uur tot 17:30 uur 

(zaterdag & zondag gesloten).

CVL_Adv_ZC0710.indd   1 07-03-2007   09:02:40



Zandvoortse 
Courant 
Actueel	 P3	Uitslag enquête

�

De	Mannetjes
Lage opkomst 
verkiezingen

‘De provincie? Daar zitten 
toch die ambtenaren die 

tegen het circuit zijn?’

Het Burgerjaarverslag 2006 is uit. 
Benieuwd naar wat de gemeente  
allemaal in 2006 voor u heeft gedaan?
Een exemplaar ligt voor u klaar bij de 
centrale balie in het raadhuis. 

NIEUW
BURBERRY 

  ZONNEBRILLEN & 
CORRECTIEBRILLEN

Zandvoort Optiek

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

Geldig t/m zondag 18 maart

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Oerbrood donker € 2.35
• Uienbroodje  € 1.50
Nieuw in ons assortiment:
belegde broodjes met 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 bieslook 
 of zoete peper

Rubriek	 P9	‘Zandvoort in Bedrijf’
Muziek	 P�4	Kiss Forever band

De Watersportvereniging Zandvoort (WVZ) is 
in augustus de gastheer van het wereldkam-
pioenschap F16 catamaranzeilen. De wed-
strijden zijn naar Zandvoort gehaald omdat 
Singapore, in eerste instantie de plaats van 
handeling, vanwege financiële problemen 
de organisatie niet op zich kon nemen.

Wk F16 catamaran in Zandvoort

Sacha Bouwman en Hans Klok 

De profielschets voor een nieuwe  
burgemeester van Zandvoort
komt aan de orde in de commissie  
Raadszaken van dinsdag 20 maart 2007.
U kunt inspreken! Meer weten?  
Lees het speciale bericht  
op www.zandvoort.nl

Voorzitter van de wereldor-
ganisatie van F16 zeilers is 
Zandvoorter Hans Klok. Na 
het afzeggen van Singapore 
heeft hij financiële middelen 
gevonden om het WK in zijn 
woonplaats te kunnen zeilen. 

Holland Casino
Holland Casino Zandvoort 
wordt hoofdsponsor van het 
WK. Het evenement zal dan ook 
de mooie naam ‘Holland Casino 
Zandvoort Global Challenge 
2007’ meekrijgen. WVZ werd 
bereid gevonden om de orga-
nisatie op zich te nemen. De 
wedstrijden worden gezeild 
van 12 tot en met 17 augustus. 
De bootkeuringen vinden op 10 
en 11 augustus plaats.

‘Wereldfamilie’
De F16 is een boot in twee con-
figuraties. Beide boten hebben 

een grootzeil en een spinaker 
en hebben een lengte van 
16 ft. De tweepersoons boot 
heeft ook nog een fok. Aan de 
wedstrijden zullen teams uit 
Australië, Amerika, Azië (waar-
schijnlijk) en uit diverse landen 
van Europa meedoen. Om de 
F16 wereldfamilie te verbroe-

deren, neemt ieder team een 
fles water uit zijn land van her-
komst mee. De flessen zullen 
bij de WVZ in één grote kom 
gegoten worden.

EK Jetski
Holland Casino Zandvoort is 
ook sponsor van de EK Jetski, die 

op 7 en 8 juli aanstaande voor 
de deur bij Mango’s Beachbar 
gevaren zullen worden. Volgens 
Sacha Bouwman, marketing 
manager van Holland Casino 
Zandvoort, past ook dit grote 
evenement in het huidige 
beleid van het casino: “In het 
verleden deed Holland Casino 
veel aan sportsponsoring maar 
daar zijn we van afgestapt. Nu 
worden culturele- en enter-
tainmentevenementen ge-
steund. Wij zijn met de beide 
organisaties in zee gegaan 
omdat wij vinden dat zij een 
positieve aantrekkingskracht 
voor Zandvoort zijn.”

Autosport	 P2�	Final Six
3e jaargang • nummer �� • �5	maart 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

25 maart
Afscheidsreceptie 
bij Auto Strijder.

Ed en Herman Strijder 
dragen Auto Strijder over aan 
Robbert Strijder en Jim Keur.

Vanaf 13 uur tot 17 uur  
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

heb ik tot nu toe geen par-
keerprobleem. Het lukt me 
nog steeds de auto in de 
Haarlemmerstraat kwijt te 
raken. Vanzelfsprekend moet 
ik mijn vehikel op zomerse 
topdagen niet verplaatsen. 
Dat weet je nu eenmaal als je 
in een badplaats woont.

Van de week parkeert een 
jonge dame haar auto voor 
mijn deur en kijkt zoekend 
rond. Ik stap net m’n huis uit. 
“Mevrouw moet ik hier beta-
len” vraagt ze. “Nee, nog niet 
maar wat niet is kan komen”, 
is mijn antwoord. De dame 
loopt gerustgesteld richting 
Hogeweg. Waarschijnlijk 
werkt ze daar want later zie 
ik haar auto vaker voor de 
deur staan. Maar zij is niet de 
enige die dat doet. Ook heren 
keurig in het pak en met een 
leren koffertje parkeren dage-
lijks hun auto’s in onze straat. 
Zij werken misschien wel op 
het Raadhuis waar geen gratis 
parkeerplaatsen zijn. Ik heb er 
geen problemen mee want ’s 
avonds gaat men naar huis en 
dan is er weer genoeg plek in 
onze straat.

Toch bekruipt me een naar 
gevoel wanneer men in de 
laatste raadsvergadering over 
de toekomstige parkeerga-
rage in het Louis Davidscarré 
spreekt. Want het betekent 
dat de inwoners die rondom 
de parkeergarage wonen hun 
gratis plekje straks inruilen 
voor een betaald parkeervig-
net. Maar is er al een goede 
parkeervisie in Zandvoort 
vastgesteld? Zo te zien is er in 
2004 een discussie geweest 
over het parkeerbeleid. Het 
zou toe te juichen zijn als het 
parkeerbeleid klaar is vóór er 
een parkeergarage gebouwd 
wordt. Zodat de bewoners van 
de Hogeweg/Brederodebuurt 
en de Koninginnebuurt ten-
minste weten waar ze aan 
toe zijn.
 

Ik heb nog steeds geen par-
keerprobleem maar…. wat niet 
is kan komen. Met of zonder 
parkeervisie. Het spijt me voor 
de mevrouw,de ambtenaren 
en de strandbezoekers. Zij zul-
len een ander gratis parkeer-
plekje moeten gaan zoeken. 

Nel Kerkman

Volgens mij…

Kerkdiensten
ZONDAG	�8	MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur R. Hengstmangers uit Haarlem
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 C. van Polvliet 
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Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Familieberichten
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Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort (/Haarlem)

Bel 023-5453200 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

Burgerlijke	stand
3	MAART	-	9	MAART	2007	

Geboren: 
Robin Michael, zoon van: Verhoeven, Mikkie en: 
Philips, Betty
Jay, zoon van: Bruijn, Marcus Alphonsus Johannes 
en: Termaat, Ellen
Laurens Marcel Marinus, zoon van: Gepken, Marcel 
Marinus Johannes en: Borst, Tanja Johanna
Demelza Faye, dochter van: Stricker, Patrick Nicolaas 
en: van den Braak, Shirley Demelza

Ondertrouwd: 
Draijer, Cornelis Korstiaan en: Kooger, Yvonne
Oosterbroek, Nicolaas Jan en: Huttinga Sabine

Aangifte geregistreerd partnerschap:
van der Oord, Yuri Leonid en: Ooteman, Bianca

Gehuwd:
Adrichem, Edwin Pieter Maria en: Visser, Sanne

Overleden:
Rawi geb. Weber, Hillegonda, oud 85 jaar
Horst geb. Zomer, Wilhelmina Hendrika, oud 78 jaar
Bruggeman, Jan, oud 68 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

Met dankbare herinneringen aan alles wat 
zij voor ons is geweest, geven wij u kennis

van het heengaan van mijn moeder, 
schoonmoeder en onze lieve oma 

Lijntje de Roode - Boevé
weduwe van Peter de Roode

* 9 mei 1919                          † 13 maart 2007

 Emmy en Jacques
  Remco
  Mirthe

Correspondentie-adres:
E. de Roode
Dr. J.P. Thijsseweg 23
2041 BL  Zandvoort 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en 
condoleren op zaterdag 17 maart van 16.00 
tot 16.30 uur in Uitvaartzorgcentrum 
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

De crematieplechtigheid vindt plaats op 
maandag 19 maart om 14.15 uur in  
het crematorium Westerveld, Duin en 
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).

Na de plechtigheid is er nog gelegenheid  
tot condoleren in de ontvangkamer van  
het crematorium.

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend

Opkomst verkiezingen
nog lager dan 2003

Bij de Provinciale Staten verkiezingen van vorige week woens-
dag, heeft het electoraat in Zandvoort het behoorlijk af laten 
weten. Niet meer dan 42,88% van de kiesgerechtigden wist de 
gang maar de stemlokalen te vinden. Dat is 0,43% lager dan 
bij de vorige Staten verkiezingen.

De Zandvoorters volgen de 
landelijke trend. De PvdA ver-
liest in onze woonplaats 473 
stemmen (bijna 8%), de VVD 
(- 0,3%) en het CDA (- 0,8%) 
verliezen licht en D’66 is bijna 
gehalveerd (-2,19%). Grote 
winnaar is de SP die maar 
liefst 9,52% wint en op 13,37% 
uitkomt. Zij worden daarmee 
de vierde partij in Zandvoort 
en naderen het CDA tot op 

0,7%. Ook de Noord-Hollandse 
Ouderenpartij laat ook een 
winst noteren (+ 3,12%) even 
als de Partij voor de Dieren 
(+ 4,35%). De combinatie 
ChristenUnie/SGP krijgt 1,07% 
(+ 0,37%) en Noord-Holland 
Anders/De Groenen krijgen 
23 stemmen (0,41%), een winst 
van 2 stemmen. GroenLinks 
moet een verlies van 0,72% 
incasseren.

 Lijst Partij PS ‘07 PS ‘03 +/-

 1 PvdA 803 (14,37%) 1276 (22,34%) -473 (- 7,96%)

 2 VVD 2164 (38,73%) 2231 (39,05%) -67 (- 0,33%)

 3 CDA 785 (14,05%) 853 (14,93%) -68 (- 0,88%)

 4 GroenLinks 263 (4,71%) 310 (5,43%) -47 (- 0,72%)

 5 SP 747 (13,37%) 220 (3,85%) +527 (+ 9,52%)

 6 D’66 134 (2,4%) 262 (4,59%) -128 (- 2,19%)

 7 CU/SGP 60 (1,07%) 40 (0,7%) +20 (+ 0,37%)

 8 Oud. Partij NH/VSP 366 (6,55%) 196 (3,43%) +170 (+ 3,12%)

 9 NH Anders/Groenen  23 (0,41%) 21 (0,37%) +2 (+ 0,04%)

 10 Partij voor de Dieren 243 (4,35%)  =243 (+ 4,35%)

    

  Geldige stemmen 5588  5713 -125

  Blanco/ongeldig 30 6 +24

  Opgeroepen 13103 13206 -103

  Niet opgekomen 7485 7487 -2

  Opkomstpercentage 42,88% 43,31% -0,43%

Afhaalpunten
De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. 
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de 
krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de volgende 
afhaalpunten terecht:

Centrale balie Gemeente  Zandvoort
Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje-24u)
Bloemenhuis W. Bluijs (winkelcentrum Noord)
Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten kunt u contact
opnemen met Verspreidnet: 
0251-674433 of info@verspreidnet.nl 

Simavi collecte
In de week van 18 tot 
en met 24 maart col-
lecteert Simavi in heel 
Nederland en dus ook in 
Zandvoort. Het thema 
van de collecte is dit 
jaar: Kindersterfte door 
diarree. Iedere 15 secon-
den sterft een kind aan 
de gevolgen daarvan. 
Vaak zijn ze ziek gewor-
den door het drinken 
van vervuild water en 
slechte hygiëne. Simavi 
zorgt voor schoon drink-
water, goede sanitaire 
voorzieningen en geeft 
voorlichting. Hierdoor 

pakken zij het probleem 
bij de bron aan.

In Nederland is water van-
zelfsprekend. Dagelijks 
gebruiken we 120 liter per 
persoon. Tegelijk moeten 
meer dan een miljard 
mensen (!) het dagelijks 
zonder schoon water 
doen. Kortom: een belang-
rijk thema om voor te col-
lecteren. U kunt meehel-
pen door te geven aan de 
Simavi-collectant of een 
bijdrage over te maken op 
giro 300100 ten name van 
Simavi in Haarlem. 

Enquête toont belang van 
Circuit Park Zandvoort aan

De door deze krant georganiseerde enquête heeft overdui-
delijk aangetoond dat Circuit Park Zandvoort voor Zandvoort 
een belangrijke zaak is. Uit de 752 uitgebrachte stemmen werd 
duidelijk dat het circuit in Zandvoort moet blijven. Ook de ex-
tra gevraagde geluidsdagen zijn voor de overgrote meerder-
heid van Zandvoort geen probleem!

Door Joop van Nes jr.

Ondanks de fraude die ge-
pleegd is op de eerste twee 
dagen van de interneten-
quête, waarna de teller weer 
op nul moest worden gezet, 
hebben veel Zandvoorters 
hun mening gegeven. Gezien 
het aantal uitgebrachte 
stemmen kan gesproken 
worden van een representa-
tieve uitslag. Op vraag 1, vindt 
u Circuit Park Zandvoort 
belangrijk voor Zandvoort, 
stemden maar liefst 96,4% 
(725) met ja, 3,2% (24) met 
nee en 0,4% (3) heeft geen 
mening. Vraag 2, zou u be-
zwaar maken tegen 7 extra 
geluidsdagen, heeft 4,8% (36) 
met ja geantwoord, 94,3% 
(709) heeft er geen probleem 
mee en 0,9% (7) heeft geen 
mening. Vraag 3, ondervindt 
u geluidshinder van het 
Circuit Park Zandvoort, werd 
door 3,3% (26) met ja beant-
woord, 95,3% ondervindt 
geen geluidshinder en 1,3% 
(10) heeft hierover geen me-
ning. Vraag 4, vindt u dat 
Circuit Park Zandvoort altijd 
in Zandvoort moet blijven, 
werd door 95,1% (715) met ja 
beantwoord, door 3,5% (26) 
met nee en 1,5% (11) vulde 
‘geen mening’ in.

Reacties
Na het invullen van de vra-
gen konden de bezoekers een 
aanvullende reactie geven. 
Er zijn op die manier, maar 
ook via het speciaal open-
gestelde emailadres én via 

de post, honderden reacties 
binnengekomen. Daar zat 
niet één reactie bij die tegen 
het circuit luidde. Dat ver-
baasde blijkbaar de heer of 
mevrouw Ravenhorst uit de 
Fahrenheitstraat. Naar aan-
leiding van de uitgave van 
vorige week, waar een aantal 
reacties van lezers in waren 
opgenomen, schreef hij of 
zij de volgende ingezonden 
brief:

Geachte redactie,
In uw krant van 8 maart 
jl. laat u een aantal voor-
standers aan het woord die 
onder meer domme verge-
lijkingen maken tussen het 
geluid van een verjaardags-
feest bij de buren en de rot 
herrie van het circuit. Heeft 
u echt geen enkele reactie 
tegen het circuit ontvan-
gen? Ofschoon ik vrees dat 
het weinig uitmaakt, voeg 
ik mijn enquêteformuliertje 
hierbij.

Hoogachtend,
G.C. Ravenhorst, 
Fahrenheitstraat

Overhandigd
De uitslag van deze enquête 
wordt binnenkort aangebo-
den aan de directie van het 
circuit, als blijk van steun van 
de Zandvoortse bevolking. 
Dat Zandvoort haar inter-
nationale bekendheid voor 
een heel groot deel aan het 
circuit heeft te danken, daar 
zijn vrijwel alle voorstanders 
het wel over eens. 

Dakgootreiniging  

Bel voor een afspraak: 
06-1432 4444

Gratis afvoerroosters!
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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)

Week	��	•	2007
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 Evenementen Agenda

Maart

Toneelvoorstelling:  
‘Ons dorp leeft ‘mee’ van De Wurf.  
Gebouw de Krocht, aanvang 20.00 uur 

Classic Concerts: Accordeonorkest 
Progressio o.l.v. Toos de Wit.  
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur 

‘De hand van de boswachter’.  
Gepresenteerd door Genootschap  
Oud Zandvoort en bibliotheek 
Duinrand. Bibliotheek,  
aanvang 14.30 uur

Zandvoortse Bomschuit Bouwclub: 
Open dag. Tolweg 10a, 14.00-17.00 uur 

Circus Moskou: op het terrein 
van Circuit Park Zandvoort

Cabaret: in Circus Theater Zandvoort: 
Comedy Explosion, aanvang 20.15 uur 

April

Circuit Park Zandvoort: 
Paasraces (Dutch Power Pack) 

Circuit Park Zandvoort: Clubspecial

Classic Concerts: Vrouwenkoor 
Malle Babbe o.l.v. Leny van Schaik
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Koninginnedag:  
met o.a. de Zeepkistenrace 

In januari meldde deze 
krant dat de bocht in de 
Duintjesveldweg zeer on-
overzichtelijk was in verband 
met dichte bossage onder de 
bomen. Dat is niet tegen do-
vemansoren gezegd, want 
afgelopen week heeft de 
afdeling Groen van de ge-
meente alles weggehaald. 
Nu kan iedereen weer zien 
of er van de andere kant een 
tegenligger aankomt of niet. 
Overigens, wie wel eens rond 
kijkt in de omgeving van onze 
sportvelden zal het niet zijn 
ontgaan dat er de afgelopen 
maanden aan de diverse ac-
comodaties het nodig is 
gedaan. Het golfcentrum 
krijgt eeen steeds fraaier 
aanzien en ook voor ZSC 04 
is er het nodige werk verzet. 
De handbalvelden annex 
tennisbanen zijn voorzien 
van een nieuwe slijtlaag en 
ook is er een softbal- annex 
jeugdhonkbalveld tot stand 
gekomen dat er zijn mag. 
De zomersporters kunnen 
dus nu ook uitstekend op 
Duintjesveld terecht.

Bomen
Welke naam moeten we 
in officiële stukken bin-
nenkort geven aan de 
Zandvoortselaan ‘onder de 
bomen’ die momenteel he-
lemaal opnieuw ingericht 
wordt. Rondlopend tussen 
de stratenmakers, bomen-
planters en lantaarnpalen 
plaatsers, is niets terug te 
vinden van de fraaie bo-
menlaan uit het verleden. 
Overigens heeft iedere 
nieuwe vorm van aankle-

ding z’n voor- en nadelen. 
Eén ding is zeker, de entree 
van Zandvoort is verkeers-
technisch gezien verbeterd. 
Misschien dat de nieuwe 
bomen snel weer groeien, 
zodat we toch nog een klein 
beetje terugvinden van de 
Zandvoortselaan ‘onder de 
bomen’. Of heeft iemand bij 
de gemeente straks weer een 
nieuwe ‘aanduidingsnaam’ in 
petto? We wachten af.

Verlengde Haltestraat
Wie naar Noord moet zal de 
komende weken geen gebruik 
kunnen maken van de verleng-
de Haltestraat. Ook deze voor 
Oud-Noord belangrijke toe-
gangsweg wordt momenteel 
aangepakt. Een prima zaak 
want de laatste maanden 
was het met de bestrating 
slecht gesteld. Kijkend naar 
de werkzaamheden rijst de 
vraag of de straat voorbij de 
bocht nu ook ruimer wordt. 
De hekken van het spoor-
wegcomplex zijn naar achter 
geplaatst. Uiteraard is er een 
tekening, maar die hebben we 
niet gezien. Het ziet er zo op 
het eerste gezicht naar uit dat 
ook hier een dringend nood-
zakelijke verbetering tot stand 
zal komen.

Handhaven
Het rijden in verboden rich-
ting zowel op de fiets als met 
de auto is in het centrum aan 
de orde van dag. Wie door 
de Haltestraat loopt wordt 
minstens één keer gecon-
fronteerd met een fietser die 
in de verboden richting rijdt, 
dus van de Zeestraat naar het 

Raadhuisplein. Een ander 
punt waar regelmatig met de 
verkeersregels gespot wordt 
is de Louis Davidsstraat. Het 
busgedeelte mag alleen van-
af het postkantoor richting 
het Raadhuisplein bereden 
worden, maar ook hier heeft 
men lak aan de regels. Het 
gaat vaak om het bereiken 
van een parkeerplaatsje. 
Best begrijpelijk, maar de 
verkeersveiligheid komt hier-
door in gevaar. 

Boevé
OPZ-raadslid Peter Boevé zal 
zoals het er nu naar uitziet 
niet terugkeren in de raad. 
Gezondheidsreden zijn de 
oorzaak. Boevé was een 
markant politicus, die zich 
op plaatselijke en provinciaal 
vlak inzette voor de belangen 
van de oudere inwoners. 
Vooral in de beginperiode 
van zijn raadslidmaatschap 
(1998-2002), toen hij alleen 
in de raad zat, maakte hij in-
druk en ook in de volgende 
periode (2002-2006) liet hij 
zich menigmaal horen. Ook 
was hij enige malen waarne-
mend voorzitter van de raad, 
op de momenten dat de bur-
gemeester de raad om wat 
voor reden dan ook niet kon 
voorzitten. Overigens heeft 
Peter Boevé officieel nog niet 
aangekondigd niet terug te 
zullen keren. Dit bericht is 
gebaseerd op informatie van 
welingelichte bronnen in de 
Ouderen Partij Zandvoort. 
     
Afscheidscommissie
Hester Maij is amper van 
het toneel verdwenen of er 
worden alweer voorberei-
dingen getroffen voor het 
afscheid van burgemeester 
Van der Heijden. Er wordt 
gewerkt aan een groep 
mensen die het afscheid 
moeten gaan organiseren. 
Twee namen hebben ons in-
middels bereikt, namelijk die 
van oud-CDA wethouder mr. 
Peter Ingwersen en huidige 
waarnemend burgemeester 
van Bennebroek Han van 
Leeuwen.  

Optocht met paarden en wagens

De ‘club voor aangespannen 
paarden’ zoals dat officieel 
heet, heeft voornamelijk als 
doel het gezamenlijk beoe-
fenen van een hobby tijdens 
toertochten en het geven van 
demonstraties. 

Bij demonstraties rijden de 
koetsiers met hun antieke rij-
tuigen en gaan daarbij, even-
als hun passagiers, gekleed 
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Vanaf vandaag is onze
avondkeuken weer geopend

en bent u dus weer van
harte welkom!

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Mokum in Zandvoort
met accordeonist René Trok
Vrijdag 16 maart is er weer een ‘Mokum in Zand-
voort’. Een gezellige middag in de bibliotheek, 
voor alle oud Amsterdammers en Zandvoorters 
die het Amsterdamse levenslied een warm hart 
toedragen. 

Dit keer met een op-
treden van zanger/ac-
cordeonist René Trok, 
Amsterdammer in hart 
en nieren. Zijn eerste 
schnabbelervaringen 
deed René op tijdens 
de verjaarpartijtjes van 
familie. Op z’n 16e had 
René al 5 à 6 ‘klussen’ per 

maand. Daarnaast gaf hij 
aan circa 20 leerlingen 
enthousiast orgelles. 

De middag begint om 
14.00 uur en de entree is 
€2. Wilt u graag gehaald 
en gebracht worden met 
de belbus belt u dan even 
met 023-571 7373.

Zoekt een leuke hulp
voor de zaterdag

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

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

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

Per direct te huur

GARAGEBOX 
+ 

Parkeerplaats
in het centrum van Zandvoort

water + elektra aansluiting
Huur € 250 per maand incl.

Inl. 06-27457335

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 

middels toch bezig met 
een kunstopleiding.” Het 
beste van Linda komt 
dus nog!

De expositie van Linda 
is tot eind maart te zien 
bij Pluspunt. Vanaf begin 
april zal drie maanden 
lang een nieuwe expo-
sitie te bewonderen zijn 
van fotografisch kunste-
nares Merel Janson.

De exposities zijn dage-
lijks te zien van 10.00 tot 
17.00 bij Pluspunt, locatie 
Flemingstraat.

Expositie van Linda Bottema 
bij Pluspunt

De afgelopen maanden heeft u bij Pluspunt de ex-
positie kunnen bewonderen van een nieuw talent 
in de Zandvoortse kunstwereld. Haar naam is Linda 
Bottema en dit is haar eerste expositie. 

“Altijd heb ik er van ge-
droomd te reizen en exo-
tische bestemmingen te 
ontdekken. Ik tekende al-
tijd over de dingen die ik 
graag wilde doen of zien. 
Inmiddels heb ik veel ge-
reisd en de dingen  die 
het leven mooi maken 
zoals natuur, dans, mu-
ziek en nog veel meer, 
die geef ik weer door 
via mijn schilderijen. Zo 
kan iedereen die dat wil 
meegenieten met mijn 
ervaringen. Schilderen 
is tot nu toe een hobby 
geweest maar ik ben in-

Bocht

volgens de mode die oorspron-
kelijk bij het rijtuig hoorde. 
Ook de verscheidenheid aan 
paarden en pony’s die voor de 
diverse karren gespannen wor-
den is groot: Friese paarden, 
Gelderse paarden, Haflingers, 
Fjorden, Shetland Pony’s, 
Hackney’s, Tinkers. Tijdens de 
Zandvoortse Haringrit reden 
15 spannen mee en zorgden 
voor een prachtige stoet.

Afgelopen zondag had Jaap Kroon de leden van menvereni-
ging ‘In Het Gareel’ op visite om een tocht in de omgeving 
van Zandvoort te maken. De Zandvoorter is vooral bekend in 
Zandvoort van de blauwwitte viskramen.

Danielle Keur rijdt naar 
wedstrijdpunten

Danielle Keur kreeg de uitnodi-
ging omdat zij tijdens andere 
wedstrijden bij de eerste 15 
was geëindigd. Bij de wed-
strijden op het hoogste ni-
veau waren onder andere ook 
de Nederlandse topamazone 
Marlies van Baalen aanwezig, 
alsook Duitse topruiters en 
amazones. De Zandvoortse is 
vijf jaar geleden met Le Penotti 
Primo S begonnen in de Z2 
klasse en heeft zich inmiddels 

opgewerkt naar Grand Prix ni-
veau. Ondertussen is zij al in 
diverse Europese landen van 
start gegaan. Le Penotti Primo 
S is een 14-jarige ruin met zeer 
veel talent.
 

Tijdens de Zwolle Inter-
nationaal wedstrijden, twee 
weken geleden, eindigde Keur 
als tweede. Ze is dus bezig met 
een goede reeks, gezien deze 
recent behaalde resultaten.

De 30-jarige Zand-
voortse amazone 
Danielle keur heeft 
bij dressuurwedstrij-
den om de wereld-
beker in Göteborg 
(Zw) haar eerste 
wedstrijdpunten be-
haald. Keur rijdt op 
de bonte Le Penotti 
Primo S, het enige bonte paard dat topdressuur loopt, en be-
haalde een score van 65%. In Göteborg werden de Grand Prix 
en de kür op muziek gereden.
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Commissie Raadszaken:
Profielschets nieuwe burgemeester 

Dinsdag zal de profielschets 
voor een nieuwe burgemees-
ter in de commissie Raadsza-
ken worden behandeld. Onze 
huidige burgemeester had 
aangegeven per 1 augustus 
2007 vervroegd uit te willen 
treden.

De benoemingsprocedure 
van een nieuwe burgemees-
ter start met zo een profiel-
schets en het benoemen van 
een vertrouwenscommissie. 
Deze commissie zal de hele 
procedure begeleiden en uit-
eindelijk advies geven aan de 

Commissaris van de Koningin, 
die op zijn beurt de minister 
van Binnenlandse Zaken, 
Guusje ter Horst, adviseert.

Trouwen op locatie
Op 27 mei 2003 heeft de 
raad het besluit genomen 
om bruidsparen de mogelijk-
heid te bieden om op andere 
locaties dan het raadhuis te 
trouwen/het partnerschap te 
laten registeren. Er komen nu 
bij de gemeente verzoeken van 
de plaatselijke horecagelegen-
heden om ook aangewezen te 
worden als trouwlocatie. De 
commissie wordt gevraagd 
de raad te adviseren.

Commissie Planning 
& Control:
Wo e n s d a g  w o rd t  h e t 
Jaarverslag Klachtenregeling 
2006 in de commissie be-
handeld. De commissieleden 
worden in de gelegenheid 
gesteld om met het college 
van gedachten te wisselen 
over de registratie en afhan-
deling van klachten uit de 
gemeenschap. Het is een  
lijvig boekwerk van 65 pagi-
na’s geworden waarin tevens 
de verordening is opgenomen. 
Het geeft ook een overzicht 
van de manier hoe men een 
klacht of melding kan indie-
nen.

Fraaiste lenteweer 
alweer achter de rug

En zeker niet kennelijk in deze 
‘rare’ weerjaren 2006 en 2007, 
waarin het -met uitzondering 
van de zomer- zelden langer 
dan een paar dagen echt mooi 
weer bleef in het Zandvoortse en 
overig Nederland. 

En slecht weer wordt het de rest 
van de week allerminst, dus tot 
en met vrijdag behouden we in 
ieder geval droog weer met de 
nodige zon aan zet en aanhou-
dend veel te hoge temperaturen. 
Dit voorspoedige weerplaatje 
hebben/hadden we in huis bij 
gratie van een mooi hogedruk-
gebied dat voor ons op een hele 
gunstige positie ligt/lag, name-
lijk met accent boven het mid-
den van Europa.

Een droge continentale lucht-
aanvoer hadden we, die bo-
vendien flink kon aanwarmen 
overdag, mede door rugdekking 
van de steeds sterker wordende 
maartzon. Het NOS Journaal 
deed in de uitzending van afge-
lopen zondag voorkomen alsof 
deze lentesferen zeer bijzonder 
waren voor de tijd van het jaar, 
maar dat is absoluut niet het 
geval. 

Zelfs in februari kan het al 18 
graden worden een enkele keer 
en in de jaren negentig zagen 
we ook al een paar hele zachte 
dagen zo vroeg in het seizoen. 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Het was subliem weer in het weekeinde en vooral op maan-
dag met in Bloemendaal 17.6 graden (in de schaduw) in een 
beschutte tuin. Maar ja.. we leven in Nederland, dus een 
volle week zonovergoten met riante temperaturen mag 
eigenlijk niet.

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Compleet winter kan het ook 
nog zijn op deze dagen, zoals in 
1979 toen er de vijftiende maart 
een felle sneeuwjacht woedde 
in het noorden van het land 
bij anderhalve graad vorst in 
Groningen. 

Deze woensdag is de wind meer 
westelijk en levert de tempera-
tuur een fractie in, maar met 
een graad of 12 is het nog altijd 
prima toeven buiten en ook de 
donderdag zal nauwelijks anders 
uitpakken. De nachten kunnen 
nog even koud verlopen (dins-
dagochtend vroeg al net onder 
nul in de Bentveldse duinen) met 
in open gebieden nog steeds 
kans op wat vorst zelfs.

Juist in het weekeinde wordt het 
weer minder als de onvermijde-
lijke noordwester z’n opwachting 
maakt, de (maartse!) buienkans 
toeneemt en het kwik teruggaat 
tot onder de 10 graden, zeker 
volgende week. Het klinkt mis-
schien bijna ongelofelijk, maar 
dan neemt ook de sneeuwkans 
tijdelijk toe! We zouden best 
eens 32 vlokken kunnen zien 
dwarrelen dan…

Al met al het (wat koudere) beeld 
waarover eigenlijk steeds werd 
gezinspeeld de afgelopen weken 
in deze rubriek.  

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 12 11-12 10 9  

Min 3 3-4 4-5 4-5

Zon  60% 30% 35% 30%

Neerslag 10% 25% 55% 75%

Wind zw. 3    west 3-4    west 4-5   wnw. 5   

Druk bezochte afscheidsreceptie
Vorige week woensdag heeft waarnemend burgemeester Maij 
vele Zandvoorters de hand gedrukt tijdens haar afscheidsrecep-
tie. In de relatief korte tijd dat zij waarnemend burgemeester is 
geweest, heeft zij zich zeer populair gemaakt.

Woensdag 7 maart had zij 
nog de leiding van het col-
lege, een dag later was zij 
ambteloos burger, die als 
eerste taak de verhuizing van 
Amsterdam naar Delden gaat 
afronden. Daarna ziet ze wel 
wat ze gaat doen. Vlak voor 
de receptie, die aangebo-
den was door de gemeente 
Zandvoort, hadden burge-
meester Rob van der Heijden 
en Hester Maij een ogenblik 
voor een pers ingepland om 
de ambtsketen officieel weer 
over te dragen. 

Terugkeer
Van der Heijden liet weten 
“er weer zin in te hebben” 
na zijn zware hartoperatie. 
“Op het einde begon het 
wel weer te kriebelen. Maar 
vlak na de operatie staat  
je hoofd alleen maar naar 
gezond worden en waren 
mijn gedachten dan ook  
niet of nauwelijks bij mijn 
taak. Later komt pas een 
moment waarop je zegt  
dat je wel weer iets zou  
willen doen. Alleen wordt  
je dan door de artsen en  

specialisten tegengehouden  
en daar leg je je dan bij  
neer. Ik heb gelukkig veel  
contact gehad met mevrouw 
Maij en die heeft me op de  
hoogte gehouden. Ik heb er 
nu weer zin maar moet me 
toch in acht nemen. Ik mag 
voor 75% weer gaan werken”, 
zegt een montere Van der 
Heijden.

Eén groot cadeau
De receptie werd één grote 
lofzang op Maij. Wethouders 
Tates en Toonen namen  
met humorvolle speeches  
afscheid van haar en  
menigeen had een afscheids-
cadeau meegenomen. De 
grootste verrassing was 
echter haar naam die in de 
ambtsketen was gegraveerd. 
“Alle namen van de vorige 
burgemeesters staan erop. 
Toen ik hem dinsdag voor 
de raadsvergadering om-
deed, zag ik ineens dat mijn 
naam er ook op stond. Ik was 
daardoor zeer verrast en zie 
dat als een eer. Ik zie mijn 
periode hier als één groot 
cadeau, een cadeau van vijf 
maanden”, hield ze de vele 
toehoorders voor. 

Komende week woensdag 
komt ze nog één keer terug 
en wel om de discussie na af-
loop van de film ‘Inconvenient 
truth’ te leiden.

Politieke	agenda

maak nu kennis met 

de reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

25   
Zandvoort

Vraagprijs: € 249.000 k.k.

Uw woning verkopen? Bel voor gratis waardebepaling!

In Residence d’Orange is dit fraaie 3-kamer  
appartement gelegen. Op slechts 100 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;

• Service kosten € 238,= incl. voorschot  
stoken;

• Woonoppervlakte ca. 70 m2 excl. balkon. 

Vraagprijs:  € 279.000 k.k.

Vraagprijs: € 289.000 k.k. 

Verzorgde maisonnette met een Finse sauna 
in een kindvriendelijke buurt gelegen met een 
fraaie keuken met inbouwapparatuur.  
Sfeervolle, moderne badkamer met ligbad 
en een fraai badmeubel, tevens heeft het de 
beschikking over 3- slaapkamers.

• Inclusief de privé-parkeerplaats in de  
parkeerkelder;

• Zonnig terras met zicht over de vijver;
• Woonoppervlakte:  ca. 110m2 excl.balkon, 

bouwjaar 2000.

Een moderne 3-kamer maisonnette met een 
heerlijk zonnig terras op het zuiden.  
Verrassende indeling met op de begane grond 
de 2- slaapkamers en badkamer en beneden de 
lichte woonkamer en mooie open keuken. 

• Incl.de privé-parkeerplaats én fraai zonneterras 
groot ca 25 m2!;

• Woonkamer is v.v. een houten vloer;
• Woonoppervlakte: ca. 80 m2 excl.terras,  

bouwjaar:2000.

Ronald Ketellapperstraat 

 47 
Zandvoort

Schuitengat 

117  
Zandvoort

Van Lennepweg 
Lentekriebels

Voor het eerst dit jaar beleefden we 
weer een heerlijke, zonnige voorjaars-
dag. Een beetje fris was het nog wel, 
maar met dikke jas en zonnebril was 
het prima te doen. Veruit de meeste 

Neem altijd uw 
ZandvoortPas mee!

paviljoens zijn alweer opgebouwd en 
een enkele was afgelopen weekend 
ook al open. Zandvoort ontwaakt en 
maakt zich langzaam op voor de eerste 
beproeving van het seizoen: Pasen.

Burgermeester Rob van der heijden spreekt Hester Maij toe
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In zijn portefeuille heeft 
wethouder Marten Bierman  
onder andere het project 
Middenboulevard. Niet be-
paald het gemakkelijkste 
klusje voor een wethou-
der. Jaren is de gemeente 
Zandvoort al bezig om het 
gebied tussen de Water-
toren en Bouwes Palace 
een facelift te geven. Een 
facelift die door de bewo-
ners en belanghebbenden  
van het gebied tot op  
heden behoorlijk is tegen-
gewerkt, hoofdzakelijk om- 
dat er geen vertrouwen was 
voor de plannen van het  
gemeentebestuur.

Politiek Interview

“Ik ben hier onder andere 
naartoe gehaald voor de 
heroverweging van de reeds 
genomen besluiten over de 
Middenboulevard. Dat heeft 
het college ook gedaan en, 
samen met de uitkomsten 
van de hoorzitting en nieuwe 
inspraakprocedure, verwerkt 
in het ontwerpbestemmings-
plan dat nu ter tafel ligt. Het 
is ook een soort herstel van 
vertrouwen dat na veertien 
jaar wantrouwen weer moet 
worden opgebouwd. Dat was 
natuurlijk ook de raadsop-
dracht. Een bestemmings-
plan is geen bouwplan en 
dus zijn er ook geen details 
in opgenomen. We hebben 
haast moeten maken in ver-
band met juridische zaken 
als bijvoorbeeld voorkeurs-
recht op het Badhuisplein. De 
vraag is nu: hoe kom je van 
een plan dat je niet meer wilt, 
dat bleek uit de verkiezings-
uitslag, naar een plan dat je 
wel wilt op zo 
kort mogelijke 
termijn? Het is 
een complexe zaak geworden 
omdat we deelgebieden luw 
moesten maken zonder dat 
ontwikkelingen in de toe-
komst onmogelijk zijn en uit 
het perspectief dat het één 
plangebied blijft”, schetst 
Bierman de actuele situatie.

exploitatie en drukken dus 
niet op de gemeentelijke 
begroting. We ontwikkelen 
sowieso, want de polen zul-
len waarschijnlijk vanaf 2009 
worden aangepakt”, blikt hij 
vooruit.

Vesteda
Bierman is zich bewust dat 
wat voor plannen er ook ge-
maakt worden, een volgend 
college ze weer om zeep kan 
helpen: “Daar is geen oplos-
sing voor want democratie 
moet je respecteren en is 
een groot goed. We probe-
ren om de bewoners meer 
zekerheid te geven door de 
plannen snel te ontwikkelen 
en de bewoners ervoor te 
winnen. Dat is volgens mij 
de enige manier.” Over de 
positie van Vesteda, partner 
in de Middenboulevard, is 
hij duidelijk. Er zijn verschil-
lende modellen om op basis 
van gelijkwaardigheid po-
sitie te kiezen. “We hebben 
een stuk vertrouwen toch 
nog weten te bewaren door 
aan te sluiten op de eerdere 
plannen ondanks dat het 
zwaar geamendeerd is. Door 
onze snelheid van werken is 
de schade beperkt gebleven. 
Vanuit onze regiefunctie zijn 
we nu op zoek naar mogelijk-
heden om met een private 
partner een aantal jaren in 
zee te gaan.” Bierman wil op 

7 juli een anticipa-
tieovereenkomst 
aan de raad voor-

leggen en aan het einde van 
het jaar met een samenwer-
kingsovereenkomst op basis 
van gelijkwaardigheid met 
Vesteda. Het zal de eerste 
stap van de raad kunnen zijn 
naar een mooie toekomst 
van de Middenboulevard.

Wethouder Marten Bierman
Boudewijn’s 

Visservice

door Erna Meijer 

Op zijn 11e jaar is Boudewijn 
bij zijn ooms begonnen. Op 
het strand van Zandvoort 
maar -nauwelijks nog voor te 
stellen- wel met een bakfiets. 
Ook werd hiermee gevent in 
Heemstede; later met gemo-
toriseerd vervoer. Nee, dan 
vandaag de dag. Het bedrijf, 
dat hij samen met zijn vrouw 
Greet heeft overgenomen, is 
niet meer te herkennen. Gaat 
u maar eens de spiksplinter-
nieuwe verkoopwagen be-
wonderen, die zeven dagen 
per week op de rotonde naast 
het Holland Casino staat. Twee 
jaar geleden al werd de wagen 
besteld bij wagenbouwer De 
Vries uit Jubbega (Friesland). 

Behalve dat de wagen groter 
is dan de vorige, is er nu ook 
sprake van een gekoelde ha-
ringafdeling. Het zomers wer-
ken met emmers ijs behoort 
tot het verleden. Richard de 
Wette, vriend van Boudewijn’s 
dochter Corry en bevlogen 
ondernemer, vertelt vol trots: 
“Zoals onze nieuwe lichtbak al 
aangeeft: ‘hollandse nieuwe, 
vers van het mes’. Het is geen 
loze kreet want elke haring 
wordt schoongemaakt waar 
de klant bij staat. Verder be-
schikt de geavanceerde wa-
gen over vier koelmotoren 
om een gegarandeerde tem-
peratuur te waarborgen en de 
vitrine kan geheel afgesloten 
worden om stuifzand tijdens 

harde zuidwesterstormen te 
voorkomen.”

Het assortiment is ook enorm 
gegroeid. Behalve de vertrouw-
de lekkernijen als kibbeling, 
mosselen en broodjes paling 
kan men nu ook een portie fri-
tes bestellen. Daarnaast zijn er 
allerlei tapasgerechtjes bijge-
komen en wat te denken van 
een overheerlijk zeewolfhapje? 
Via de nieuwe fraaie websites 
www.boudewijnsvisservice.
nl en www.visschotels.com 
kan men zelf allerlei visscho-
tels bestellen, ideëen opdoen 
voor menu’s en meedoen aan 
de prijsvraag. 

Vergeet niet aan de achter-
kant van de nieuwe wagen te 
kijken of op de zijkanten van 
de bus, die de plaats inneemt 
van de vertrouwde tractor. Er 
is een fraai logo te bewon-
deren, waarop alle facetten 
van het Zandvoortse (strand-
)leven zijn weergegeven. Het 
ontwerp is van Picodeco uit 
Sassenheim. 

Het  zomerseizoen voor 
Boudewijn’s Visservice kan van 
start gaan met een nieuwe be-
drijfswagen, nieuwe bedrijfs-
kleding, groter assortiment 
en vernieuwde websites. Wel 
blijft natuurlijk ook de mobiele 
viskar op een zeer breed gebied 
op het strand de wandelaars 
en zonnebaders bedienen van 
aardappelsalade tot en met de 
zalmsnippers. 

Klimaatsverandering
De vlakken in het gebied zijn 
zo gemaakt dat eventueel 
geanticipeerd kan worden 
op klimaatsveranderingen. 
Ze kunnen gedraaid worden, 
dus niet verschoven, als de 
overwegende windrichting in 
de toekomst zou veranderen. 
Er worden miljoenen in het 
gebied geïnvesteerd dus dan 
moet het ook meteen goed 
zijn. De luw gemaakte pleinen 
zullen wel van plannen worden 
voorzien maar in de komende 
tien jaar niet worden aange-
pakt. Wel hoopt de gemeente 
dat er in de tussentijd, door 
de ontwikkeling van de polen, 
meer draagkracht zal komen 
om verder te ontwikkelen. “De 
mensen zullen enthousiaster 
worden als ze zien dat het al-
lemaal mooi gaat worden. We 
zijn er overigens niet rouwig 
om dat een gedeelte nog niet 
mee doet. Er staan nog meer 
grote projecten op stapel en 
dan zou Zandvoort in één grote 
bouwput worden veranderd”, 
aldus de wethouder.

Geld nodig
“De onderbouwing van onze 
eigen risico’s en kansen zal 
moeten worden uitbesteed. 
Daar heb ik geld voor nodig 
en dus heb ik tijdens de vorige 
raadsvergadering alvast een 
mededeling richting raad ge-
daan over een krediet van iets 

minder dan een half miljoen 
euro. Daar werd geschrokken 
op gereageerd maar men moet 
er nog aan wennen dat er bij 
dergelijke miljoenenprojecten 
een kostenplaatje tegenover 
staat. Die kosten overigens 
komen ten laste van de grond-

“De raad schrok van die half miljoen euro. 
Ze moeten daar nog aan wennen.”

In deze nieuwe rubriek brengen wij Zandvoortse bedrijven 
onder de aandacht. Vandaag  is de beurt aan een zaak, die 
door de gebroeders Duivenvoorde in 1951 is gestart. 

DE HEEREN VAN ZANDVOORT

ZEESTRAAT 36 TEL. 023-5734001VAN ZANDVOORT VAN ZANDVOORT

Restaurant Restaurant 

Haltestraat 55,  
2042 LL Zandvoort

023-571 28 39

aanbiedingen:

American T-shirts
voor heren (ronde hals)

2 stuks nu voor € 17,50
maten: M t/m XXXL

Bluebird cotton shorts
zwart of wit

2 stuks € 24,95
maten: 4 t/m 8

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?
(met spoed voor 

omgeving Zandvoortselaan)

Bespreek de mogelijkheden of  
meld u aan bij Verspreidnet,  

tel. 0251-674433
of mail uw gegevens naar 

info@verspreidnet.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 

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de laatste trends

Zoekt zelfstandig werkend kok
Met vakdiploma en aantoonbare ervaring

Leeftijd 20-30 jaar
Reactie voorzien van c.v. per e-mail naar

cafeneuf@cafeneuf.nl
Voor meer info 

M.de Bruyn 06-26178819

Zondag 18 maart

Dirk Jan Vennik Band
Boogie Woogie & Blues

Aanvang 17.00 uur 

… en niet te vergeten  
u kunt bij ons ook  

gewoon lekker eten!

Vanaf april keuken elke dag geopend

Gasthuisplein 10 – Zandvoort
Ook voor uw feesten en partijen
Tel.: 023-5714638 Fax.: 023-5731454

Zin 
om te sporten?

kijk op 
www.sportinzandvoort.nl
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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

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang   Willemstraat 
20, 1e etage). 

 Voor informatie,
bel: 06-42053349

.................
Let op:  

a.s. wo/do/vr/za 12/17 
uur verkoop van div. 

faillisementspartijen.
Ze zijn er weer!!! 

Damesfiets, Harley 
Chopper, Beachcruiser, 

allen €149.
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 xxxl. 
€15 p.st./3 voor €25.

Nw. Fietsen 18 versn. €99.  
Omafiets €149. Tuin-

sproeier met timer €20.  
De stunter verkoophal.  

Duinstraat 14  
(t.o. brandweer)

 

Schoonheidssalon  
Chez Ans. 

Behandelingen met 
biologisch dynamische 
 producten van Weleda.  

Flemingstraat 52, 
tel. 5713196 

.................
Gevraagd:  

Jonge dames vanaf 18 
jaar voor erotiek, €100. 
Discr. verz. Tel. 5716998

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

Brommerhelm, 
maat 64. 

Bel. 06-460 460 26
.................
Te koop: 

Samsonite koffer: €8,50. 
2 Koffers met 

wieltjes: €6,50 p.st. 
Tel. 5713509

.................
Grindtegels 

zware kwaliteit, 
50x50x6cm, 

30 stuks. 
Gratis afhalen, 
06-2053 1424.

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

Oppas ‘oma’. 
Wij, 2 meisjes van 7 en 

5, zoeken een  
lieve oppas om ons 

dinsd. en dond.  
van school op te 
halen en bij ons 

thuis op te passen. 
Bel voor info: 
06-5348 3870

.................
Fietsen gezocht 
voor zorgproject 

in Haarlem.
Nieuwe fiets gekocht?  

Is de oude nog in  
redelijke staat?  

Zet ‘em niet bij het 
grof vuil maar bel 
ons! Wij zijn er blij 
mee. Theunissen, 

5717165

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

Classic Concerts presenteert:
Accordeonorkest  Progressio 

Zondag 18 maart treedt het Accordeonorkest  Progressio op 
in de Protestantse kerk. Het is de volgende uitvoering uit de 
reeks klassieke Kerkpleinconcerten, die de stichting Classic 
concerts Zandvoort organiseert. 

Accordeonorkest Progressio 
heet officieel Rotterdamse 
Accordeon Vereniging Pro-
gressio-Marinucci en bestaat al 
sinds 1950. Het orkest staat on-

der leiding van dirigente Toos de 
Wit-Hommel en telt ongeveer 
25 musici. Het programma zal 
zeer gevarieerd zijn. Een mix van 
klassieke thema’s en inspire-

rende volksmuziek. De bekende 
saxofoniste Malou Moor soleert 
samen met het accordeonor-
kest in de foxtrot Ping Pong e 
n de mars American Patrol (be-
kend van Glenn Miller). 

Het concert begint zondag om 
15.00 uur, vanaf 14.30 uur zijn 
de kerkdeuren geopend. Zoals 
altijd is de entree gratis en na 
afloop wordt er gecollecteerd 
voor de restauratie van het be-
roemde Knipscheerorgel.

ZANDKORRELS C U L T U U R

Drukke genootschapsavond 
wederom zeer geslaagd

In een bomvol gebouw De Krocht werd op vrijdag 9 maart 
weer een genootschapsavond gehouden. Al om 19.15 uur was 
de zaal voor meer dan de helft gevuld met enthousiaste Zand-
voorters, die in het voorprogramma genoten van een fraaie di-
aserie onder de noemer ‘Uitzichten in Zandvoort’. Vanaf prak-
tisch alle mogelijke daken in het dorp zijn schitterende foto’s 
genomen, waardoor de slogan ‘uitzicht is vrijheid’ inderdaad 
terecht is.

Na het welkomstwoord van 
voorzitter Ger Cense volgde 
een zeer interessante lezing 
door Ankie Joustra en Cor 
Draijer over allerlei strandin-
gen aan de Zandvoortse kust. 
In totaal zijn 55 strandingen 
gedocumenteerd, waaron-
der de oudste uit 1742. In dat 
jaar verging op 31 januari de 
Oostindiëvaarder Oude Zijpe, 
maar gelukkig werden zowel 
bemanning als lading gered. 
Een stranding betekende 
voor de arme Zandvoorters 
geld, daar de lading vaak 
aanspoelde. In 1781 kwam 
een Engels schip, de Generaal 
Barker, voor de kust in de pro-
blemen. In het wrak, dat tot 
nu toe niet geborgen is, zou 
zich een bedrag van totaal 4 
miljoen dollar bevinden. Een 
duiktocht kan wellicht zeer 
lucratief zijn! 

‘Luisterend oor’ 
De NZHRM, de Noord- en 
Zuidhollandse Redding-
maatschappij werd in 1824 
opgericht en verkreeg in 1949 
van Koningin Juliana het pre-
dikaat koninklijk. In foto’s was 
te zien dat de redders uit die 
eerste tijd, waaronder nog 
steeds bekende namen als 
Willem Draijer (bijgenaamd 
Eenoortje) en Leen Kerkman, 
onder zeer primitieve om-
standigheden hun werk 
moesten doen. Zij beschikten 
wel over een zwaar kurkvest, 
maar droegen eigen kleding 
en schoenen. Een fraaie anek-
dote is het verhaal over het, 
bij een redding van de bark 
Henriëtte bij paal 50, afgeruk-
te oor van Draijer. Het heeft 

jaren in het raadhuis op sterk 
water gestaan, totdat burge-
meester Van Alphen het liet 
verwijderen omdat hij geen 
‘luisterend oor’ in zijn werk-
kamer wilde. 

Ramptoerisme
Veel herkenning uit de zaal 
was er bij de foto’s van de 
Zweedse ‘C.A. Banck’, dat in 
1949 ruim vijf maanden op 
het strand heeft gelegen. Het 
woord ‘ramptoerisme’ was 
nog niet uitgevonden, maar 
vele duizenden dagjesmen-
sen kwamen kijken en waren 
goed voor grote omzetten 
bij de in allerijl ingerichte 
café’s. Het vermelden waard 
is ook het vergaan van het 
Engelse schip ‘Alba’ in 1905. 
Het schip werd gesloopt en 
de masten dienden als pij-
lers van de orgelgalerij in de 
Hervormde Kerk. Na een res-
tauratie in 1997 bleken twee 
houten pijlers te verpulveren 
en zijn voorzien van een sta-
len kern.

Hilarische filmbeelden 
Na de pauze werden filmbeel-
den vertoond van o.a. schaat-
senrijden bij Rinko en de be-
vroren zee in 1963. Met name 
de reclameboodschappen van 
inmiddels verdwenen onder-
nemers zorgden voor veel 
hilariteit. Het Genootschap 
Oud Zandvoort heeft met 
deze avond weer getoond, dat 
het bewaren en koesteren van 
oud materiaal zeer belangrijk 
is. Als u nog op de zolder oude 
foto’s heeft liggen, neem dan 
alsjeblieft contact op met het 
Genootschap. 

door Nel Kerkman

In hart van het centrum
In tegenstelling tot 
vorige jaren toen zelfs 
het kleinste beeld in 
de Zandvoortse parken 
en plantsoenen offi-
cieel werd onthuld, is 
het beeld in 1967 zon-
der ceremonieel op het 
Raadhuisplein geplaatst. 
De opstelling van het 
object is in overleg met 
architect Linssen   gebeurd. 
Het stond destijds op de plek 
waar voorheen het oude post-
kantoor zich bevond. Tijdens 
de heropening in 2006 van het 
gerenoveerde Raadhuisplein is 
het fraaie bronzen beeld meer 
naar het midden van het plein 
verplaatst. Voorheen keek het 

het kloppende hart van 
het centrum met als 
achtergrond het monu-
mentale Raadhuis.

H. Baijens 1924-2003
De Nederlandse schil-
der, tekenaar en beeld-
houwer Hans Bayens 
werd in november 1924 
geboren in België uit 
Nederlandse ouders. 
Na zijn eindexamen 
aan het Amsterdamse 
Barlaeus Gymnasium 
studeerde Bayens van 
1946 tot 1949 aan het 
Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten in 
Antwerpen. Dankzij een 
beurs kon hij daarna 
een jaar in Parijs wo-
nen en werken. In 1952 
vestigde Hans Bayens 
zich in Amsterdam. Hij 
werkte in een impressi-
onistische stijl en maak-
te vooral portretten en 

scènes uit het dagelijkse leven. 
Hans Bayens portretteerde on-
der meer de dirigent Ricardo 
Chailly, de politicus Willem 
Drees sr. en cabaretier Wim 
Kan.  Ook maakte Bayens een 
aantal beelden van belangrijke 
Nederlandse schrijvers. Die 
staan allen in Amsterdam. 

gezellige gezinnetje richting 
het plein. Sinds de verhuizing 
staat het gezin met zijn rug 
naar het plein toe. De vormge-
ving van het figuratieve beeld 
laat een herkenbare situatie 
zien van een kind dat wil weg-
lopen en van zijn moeder een 
standje krijgt. Het past goed in 

Beeldhouwwerk: 
 Een gezin, 1967
Materiaal: 
 Brons 
Afmeting hoogte: 
 2,50 m (incl. sokkel)
Plaats: 
 Raadhuisplein
Eigenaar: 
 Gemeente Zandvoort
Beeldhouwer: 
 Hans Bayens

Beeldig Zandvoort

Het leven is een vlinder: schitterend maar  
kwetsbaar en onvoorspelbaar in haar vlucht.

Marco Termes

Spreuk nr 2:

De sportagenda 
van dit weekend! 

Kijk op
www.sportinzandvoort.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

Beplanting (struiken en heesters)
Vaste planten

Violen
Bemesting – potgrond en tuinaarde

Trendy of lekker basic

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!

Jamsessie bij Pluspunt
In samenwerking met Muziek-
school New Wave organiseert 
Pluspunt zondag 18 maart een 
Jamsessie. De sessie is voorna-
melijk bedoeld voor amateurs, 
maar de sessie staat ook open 
voor profs.  De sessie is een 
plek om te leren en te ont-
moeten. Het is een creatieve 

plek, er mag wat fout gaan, 
het mag anders gaan, het mag 
ook in vreemde bezettingen. 
In het spelen staat de muziek 
centraal, niet zozeer het indi-
vidu… 

Mocht het druk zijn op de ses-
sie dan kan het voorkomen dat 

je weinig of niet speelt, maar 
dan kun je altijd nog kijken, 
luisteren, praten, eten & drin-
ken en de tijd doorbrengen 
met mensen die op één of 
andere manier gegrepen zijn 
door live muziek. 

Zondagmiddag 18 maart. 
Flemingstraat 180, aanvang 
15.00 uur.



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Nieuwe collectie   
meubelen is weer binnen.

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting op de nieuwe 
 collectie muurtegels

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Bij besteding 
van € 10,-

een baguette  gratis

In	de	maand	maart:
Varkens	Schnitzels
naturel	of	gepaneerd

	4	stuks		€	5,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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 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.

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

 

In 2007 nog meer voordelen 
met de ZandvoortPas!

In 2007 maakt de ZandvoortPas het u nóg voordeliger om uw aankopen en 
boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Pashouders opgelet: 
Heeft u nog een (blauwe) ZandvoortPas 
2006? Tegen inlevering van uw oude  
Pas bestelt u een nieuwe Zandvoort-
Pas 2007 en betaalt u geen €7,50 maar 
slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen 
ZandvoortPas voor slechts €7,50, 
en profiteer een jaar lang van vele 
voordelen!

Sinds 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer gel-
dig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op
nieuwe Russell pakken
vanaf maat 68

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Pizza 
Döner Plaza

Groot broodje Döner met
frites en een drankje: €5,-

Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort
Geopend: Woensdag t/m zondag van
14.00- tot 01.00 uur Tel: 023-5718582

 
10 % korting 

op alle koop dvd’s
Voor de hele maand maart 2007

Eenmalig per Zandvoortpas
Niet in combinatie met andere acties

Voor de ZandvoortPashouders
Koffie of thee

met appelgebak € 4,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

North Sea Professio-
nal Tattoo & Piercing 
geeft aan houders 
van de ZandvoortPas 
een korting van 10% 
als zij hun piercings 
of andere sieraden 
aanschaffen.

North Sea Professional Tattoo & 
Piercing, Oranjestraat 2a, 2042 GS 
Zandvoort. Zeven dagen per week 
geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur. 
Tel: 57 333 25 of 06-13244914. 
Meer informatie kunt u krijgen via 
de zeer uitgebreide website, waar 
ook online kan worden gekocht: 
www.northseaprofessional.nl

Eigenlijk is het bedrijf 
in de Oranjestraat 
een groothandel 
voor de tatoeage- en 
piercingstudio’s in 
het hele land. Van 
de kleinste naald 
tot de mooiste ‘ma-
chine’ en piercing-
sieraden staan er 
in de vele vitrines 
uitgestald. Je zou 
bijna niet kunnen 
kiezen tussen al 
dat mooie spul! 
Naast de groot-
handel heeft ei-
genaar en tattoo 
artist Gerard ook 
een kleine studio waar hij zijn 
tatoeages en piercings zet.

Bent u dus van plan om uw li-
chaam voor de zomer van een 
mooie piercing te voorzien en 
bent u in het bezit van een 
ZandvoortPas, ga dan snel naar 
de Oranjestraat en u krijgt 10% 
korting op uw sieraad!

ZandvoortPas:
Tattooshop: 10% Korting op sieraden
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The pursuit of Hapyness
Geinspireerd door een waargebeurd 

verhaal
Chris Gardner (Will Smith) heeft elke maand moeite 
om de eindjes aan elkaar te knopen voor zichzelf en 
zijn 5-jarige zoon (Jaden Smith). Hij verliest zijn baan, 
zijn huis en kan geen kant meer op. Dan wordt hij 
aangenomen als stagiair bij een effectenhandelaar… 
Chris en zijn zoon gaan door diepe dalen op jacht 
om de droom, een beter leven voor zijn twee, waar 
te maken….

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Je kwakkelt de laatste tijd een beetje 
met je gezondheid. Je hebt last van 
je gewrichten of je rug. Doe een 
beetje rustig aan, want voor je het 
weet neem het ernstiger vormen 
aan. Probeer wat tijd voor jezelf in te 
ruimen en zeg minder belangrijke 
dingen af. 

STIER
21 apr. - 20 mei

Je hebt de behoefte om de veilige 
paden te verlaten en jezelf een 
weg door het oerwoud te kap-
pen. Veel mensen in je omgeving 
zullen zich niet neerleggen bij je 
provocerende uitstraling en er 
tegenin gaan. 

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Wie de bal kaatst, moet hem terug-
verwachten. Dat gezegde slaat op jou 
deze week. Je zou kunnen conclude-
ren dat het beter is om jezelf even 
gedeisd te houden, maar dat is een 
slechte conclusie. Door initiatieven te 
nemen, kun je namelijk iets positieve 
initiatieven tot stand brengen.

Kreeft
21 juni - 22 juli

Je wordt geconfronteerd met de 
meer dwangmatige kant in jezelf. 
Wees jezelf bewust dat dwang-
matigheid te maken heeft met 
angst. Waar ben je bang voor? 
Door een antwoord te vinden op 
deze vraag, zul je relaxter in het 
leven staan.

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Het wordt tijd dat je die ene ruzie nu 
eens uitpraat. Natuurlijk is het iets 
waar je ontzettend tegenaan hikt, 
maar ooit moet het er van komen. Zie 
je er zo tegen op, omdat je weet dat 
de oorzaak eigenlijk bij jou ligt? Steek 
dan eens je hand in eigen boezem. 

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Als je medicijnen gebruikt, 
dien je daarmee vandaag erg 
voorzichtig te zijn, een onge-
luk zit in een klein hoekje. Je 
moet sowieso voorzichtig zijn 
met stoffen die je bewustzijn 
beïnvloeden, zoals alcohol en 
drugs. 

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Soms ben je wat meer beschou-
wend en maak je de balans op van 
je leven. Het komt onvermijdelijk 
tot een evaluatie van je persoonlijk 
functioneren, en daarbij zul je ook je 
zwakkere punten onder ogen moe-
ten zien. Wees niet te streng naar 
jezelf: je bent ook maar een mens.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Je krijgt nogal wat kritiek op je ge-
drag of je karakter. Je partner kan 
jou verwijten dat je te weinig doet 
in het huishouden. Op je werk zou 
je op het matje geroepen kunnen 
worden. Kijk eens kritisch naar je-
zelf, misschien ben je de laatste tijd 
wel wat nonchalant geweest.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Je zou het gevoel kunnen heb-
ben dat als het ware het leven 
zelf je een knipoog toewerpt. 
Heel concreet kan dit beteke-
nen dat je een stevige knipoog 
van iemand krijgt, en dan juist 
van iemand waarvan je dat niet 
verwacht. 

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Het uiten van een al te expliciete 
mening kan behoorlijk wat be-
roering veroorzaken. Het is dus 
verstandig je gedeisd te hou-
den, hoe moeilijk dat ook kan 
zijn. Laat jezelf vooral niet uit de 
tent lokken!

Column

Ze zijn stuk voor stuk hetzelf-
de: rond de vijftig jaar, met 
baard, soms een snor en ze 
dragen een ouderwetse bril 
en nonchalante kleding. Het 
zijn de mysterieuze mannen 
-zoals ik ze beschouw- die 
ik onlangs ‘ontmoette’ in 
de eetzaal van mijn school. 
Mysterieusheid schijnt 
nieuwsgierig te maken. En 
dat is precies wat deze man-
nen doen, ze maken me ont-
zettend nieuwsgierig. 

Natuurlijk zijn het niet hun 
uiterlijke kenmerken die de 
mannen geheimzinnig ma-
ken. Nee, het is vooral hun 
doen en laten. ‘s Avonds ko-
men ze naar de eetzaal, van-
zelfsprekend om te eten, maar 
daar is ook alles mee gezegd. 
Ze lijken geen emotie te tonen 
en staren enkel voor zich uit. 
Het is onmogelijk hoogte te 
krijgen van deze mannen. Aan 
de ene kant komen ze over als 
slim, rustig en tevreden, aan 
de andere kant als eenzaam 
en alleen. Ieder afzonderlijk, 
nemen ze plaats aan één 
van de acht tafels in de zaal. 
Terwijl het mij veel gezelliger 
lijkt om met zijn allen aan één 
tafel te gaan zitten, schijnt dit 
de mannen niks te doen. Elke 
avond weer, zitten ze op hun 
oude vertrouwde plekje. 

Ik kijk mijn ogen dan ook 
uit, als ik op een gegeven 
moment een mysterieuze 
man bij een ander zie aan-
schuiven. Na een ijzige stilte 
komt er een gesprek op gang. 
Nieuwsgierig als ik ben, pro-
beer ik op te vangen waar 
ze het over hebben. Tot mijn 
spijt reikt mijn gehoor niet 
zover en probeer ik te liple-
zen. Blijkbaar observeer ik 
de mannen zo zichtbaar, dat 
één van hen mij opmerkt. Met 
een rood hoofd duik ik terug 
mijn boek in. Dan bedenk ik 
me, dat ik ook rustig en alleen, 
maar tevreden aan tafel zit. 
Misschien zijn deze mannen 
toch niet zo mysterieus als ik 
dacht…en is ieder mens sim-
pelweg anders.

Pauline

Mysterieuze 
Mannen

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Met veel moeite kun je maar net een 
slecht humeur omzeilen. Luister je 
wel voldoende naar de signalen die 
je lichaam jou geeft? Zoja, kijk dan 
eens naar je pakket van verplichtin-
gen. Wellicht heb je de laatste tijd 
teveel op je schouders genomen.

HOROSCOOP
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De bekendmaking vindt plaats 
tijdens een groots bakkerijgala 
te Hilversum. “Het is de eerste 
keer dat wij ons hebben aan-
gemeld”, aldus Jos Huijbregts, 
samen met Pieter van der Spek 
eigenaar van de bakkerijketen. 
“Onze ambachtelijke bedrij-
ven in Haarlem, Bloemendaal, 
Velserbroek, Heemstede, 
Hoofddorp en Zandvoort zijn 
de afgelopen maanden door 
een team van vakadviseurs 
en een consumentenjury be-
zocht, soms zelfs door een 
mystery guest. Zij hebben de 
zaken intensief beoordeeld 
op presentatie, assortiment, 
hygiëne, personeelsbeleid, 
klantvriendelijkheid en het 
marketingbeleid.” Huijbregts 
vervolgt: “Daarnaast spelen 
ook de financiële aspecten 
en het ondernemerschap een 
grote rol.”

Aftelkorting
Alle 130 medewerkers en de 
directie van Van Vessem & 
Le Patichou zijn klaar voor 
de finale. “Wij zijn met de 
13 afdelingen al begin 2006 
gestart met ons kwaliteits-

project, waarin alle aspecten 
van het bedrijf onder de loep 
genomen zijn, en waar nodig 
verbeterd.” Om ook de klanten 
te laten profiteren wordt drie 
weken lang een aftelkorting 
gegeven. Daarnaast wordt ie-
dereen uitgenodigd om een 
reactie te schrijven, waarom 
men vindt dat deze bakker 
de X-factor heeft. Drie win-
naars krijgen een half jaar 
lang gratis brood ter waarde 
van €250.

Workshops
Bakker Jos Huijbregts kan 
heel enthousiast vertellen 
over brood. “Brood is niet ge-
woon en dat willen wij graag 
laten zien. In de nieuwe zaak 
in Zandvoort geven wij zeer 
regelmatig workshops. Niet 
alleen voor volwassenen, 
maar ook voor kinderen in de 
leeftijd van 6-11 jaar.” Zowel 
op woensdag als op zaterdag 
kunnen maximaal 10 kinde-
ren onder leiding van twee 
PABO-studenten zelf brood-
jes en taartjes bakken! “Het 
is al een groot succes”, aldus 
Huijbregts.

Spannende weken voor bakkerij 
Van Vessem & Le Patichou

Op dinsdag 20 maart wordt bekend gemaakt wie de felbe-
geerde titel ‘Bakkerij van het jaar 2007’ in de wacht sleept. Uit 
het geselecteerde aantal van 51 deelnemende bedrijven is Van 
Vessem & Le Patichou doorgedrongen tot de finale, samen 
met vijf andere bakkers uit het gehele land.
door Erna Meijer

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Eindelijk komt het ‘geheim’ dat je 
al zo lang meezeult boven tafel. 
Het kan zijn dat je er niet onderuit 
komt om je opgekropte boosheid 
jegens iemand te ventileren. Als 
niemand achter je staat, sta dan 
achter jezelf!

De band is voor hun Europese tour drie dagen in 
Nederland. Behalve Katwijk en Heemskerk doet de 
band ook Zandvoort aan. Na lang gesteggel met 
het management kreeg de Sandbar het voor elkaar 
om de KISS Forever Band te laten optreden.  

Geduld
Het duurde even, maar dan kreeg je ook wat. Ruim 
een uur later dan gepland kwamen de heren van 
de KISS Forever Band van de trap af naar beneden. 
Maar ja wat wil je ook, de schmink alleen al kost 
ruim een uur! 
Voor André Ram uit Haarlem was het één groot 
feest. Van kinds af aan al fan van KISS, kreeg hij 
van zijn familie voor zijn verjaardag kaarten voor 
dit concert. “Ik ben vandaag jarig dus het is dub-
bel leuk!” lacht André terwijl hij van zijn biertje 
geniet. 

“Echt goed”
De lichten gaan uit en de schijnwerpers gaan aan. 
Het publiek wordt rumoerig, want wat kunnen ze 
verwachten? Is de enige echte geschminkte rock-
band wel te coveren? André heeft KISS twee keer 
gezien in Nederland en verwacht veel van de KISS 
Forever Band. “Ik heb ze nog nooit gezien, maar 

ik heb wel van ze gehoord. Het schijnt echt een 
goede band te zijn die KISS-nummers speelt met 
een eigen touch”, vertelt André. “Zo schijnt de bas-
sist al zijn bas akkoorden iets energieker te spelen 
waardoor de nummers iets meer rock worden dan 
ze toen waren. Dat is toch fantastisch?”

Energiek
En daar komen ze aan. De entree is niet groots, 
maar daar is de ruimte niet voor. Met een podium 
van 20 vierkante meter is het moeilijk om een heu-
se show te geven. Toch weten de mannen een aar-
dige prestatie neer te zetten. De Hongaarse band is 
absoluut geen bij elkaar geraapt zootje. Sinds 1995 
zijn de leden onafscheidelijk van hun schmink en 
instrumenten. De energie straalt van de show af. 
Zelfs de tong van Look-a-like Gene Simmons is lang 
en draait alle kanten op!

Niets ontbreekt
Wegens ruimtegebrek kunnen de mannen geen 
wilde bewegingen maken. Gelukkig deert dat de 
pret niet. De 16-jarige Rob is samen met zijn va-
der speciaal uit Leiden naar Zandvoort gekomen. 
Allebei dragen ze een Kiss T-shirt. Ook de tiener-
meisjes van toen, inmiddels uitgegroeid tot vol-
wassen vrouwen, staan nog steeds vooraan. Hits 
als ‘I was made for loving You’ worden luidkeels 
meegezongen. Snoeiharde gitaren, een giganti-
sche drumsolo en vuurwerk, niets ontbreekt. Of 
toch wel? Waar blijft het bloedspuwen? En ja hoor, 
het publiek wordt op zijn wenken bediend. Het 
lijkt net echt en de fans schreeuwen het uit. Alleen 
jammer van het kleedje onder hem dat het bloed 
opvangt.

Monsterlijk optreden van KISS Forever Band
Zijn ze het nu wel of niet? Ze zijn nauwelijks van 
de echte band KISS te onderscheiden, de KISS Fo-
rever Band. De vier Hongaren gaven afgelopen 
donderdag een exclusief concert in The Sand-
bar in de Haltestraat. Inclusief de zwart/witte 
schmink, pakken, hoge plateauzolen en vuur-
werk, herleefden de oude tijden weer.
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door Ton Timmermans

Nostalgie op 
wielen

Sinds 1896 gaat het snel in 
de wereld van de auto. Vanaf 
begin 20ste eeuw komt het 
autobezit in een stroomver-
snelling. De auto komt binnen 
bereik van iedereen. Het voer-
tuig staat voor kwaliteiten als 
sportiviteit, welstand en avon-
tuur. Sinds enkele jaren ook 
voor kilometers files. 

De eerste auto’s werden 
aangeschaft voor plezier 
en status. Een ‘speeltje’ voor 
de welgestelden, want de 
kosten waren hoog en 
de betrouwbaarheid matig. 
Aanvankelijk voor de stede-
ling, pas eind jaren zeventig 
ook een nuttig vervoermiddel 
voor de plattelander.

T-Ford
De eerste auto’s waren de ver-
vanger van koets met paard, 
later de fiets en de bromfiets. 
De motorfiets was vaak een 
opstap voor de aanschaf van 
een (kleine) auto. Na de Eerste 
Wereldoorlog verschenen ook 
de goedkope Amerikaanse 
auto’s op de markt, zoals de T-

Ford. Automobilisten van een 
ander merk keken op de berij-
ders van T-Fords neer. 

Heilige Koe
Na de Tweede Wereldoorlog 
verschenen in alle lagen van 
de bevolking de eerste auto’s. 
De auto stond voor vrijheid: 
een comfortabel vervoermid-
del voor het zondagse uitje. 
In die tijd kwam het begrip 
bermtoerisme op. ‘Autootje-kij-
ken’. De auto werd al gauw de 
‘Heilige Koe’. Iedere zaterdag 
werd de auto vóór het eigen 

huis gewassen en vertroeteld. 
Het voertuig was immers hèt 
statussymbool voor vrijwel ie-
dere Nederlander.

Wegenwachters 
Ook onderweg kon de auto 
geheel onverwacht manke-
menten gaan vertonen. De 
ANWB snelde dan te hulp 
door op de belangrijkste we-
gen Wegenwachters te laten 
rijden. De mannen in hun 
knalgele motoren met zijspan 
stonden altijd klaar om de ge-
strande automobilist te hel-
pen. Omdat van een verkleum-
de Wegenwachter moeilijk 
verwacht kan worden dat hij 
een schroevendraaier perfect 
hanteert, werd de BSA-motor 
eind jaren vijftig vervangen 
door een ‘Lelijke Eend’.

Weet u nog: de jaren vijftig?
Bijzondere jaren, braaf en overzichtelijk. De jaren vijftig ko-
men steeds meer in de belangstelling. Menig 55Plusser staat 
die naoorlogse jaren nog helder op het netvlies. Dus even te-
rug naar de tijd ‘toen geluk nog heel gewoon was’…

De bomen groeien tot in de 
hemel; de welvaart neemt toe. 
De jaren vijftig staan voor ver-
nieuwing door de hele samen-
leving heen. ‘Vadertje’ Drees, 
de Bescherming Bevolking 
(BB) en Korea. En Nederlands 
trots op zee: de Oranje, de 
Nieuw Amsterdam en de 
Willem Ruys. UNOX introdu-
ceert Smac, een waardige te-
genhanger van Spam, vlees in 
blik dat het goed doet op de 
camping. De maatschappij 
wordt behoorlijk omgewoeld. 
De Franse schrijver en filosoof 
Jean-Paul Sartre predikt zijn 

existentialisme, een filoso-
fie die de individuele vrijheid 
benadrukt. De politieagent 
verandert van gemoedelijke 
Bromsnor in een harde ordebe-
waarder. De ‘bakvissen’ dragen 
hun haar hoog opgestoken en 
in model gebracht met suiker-
water: de suikerspin. De mode 
schrijft zachte leren schoenen 
en nauwe broekspijpen voor. 

Frankrijk, en met name de we-
reldstad Parijs, trekt als een 
magneet. Het is een plaats 
van oh-la-la en vrijheid, is een 
waar eldorado van ‘vrije expres-

sie’ in de kunst. Aanvankelijk in 
Amsterdam beginnen de jonge-
ren de levensstijl te imiteren als 
die in de Parijse woonwijk Saint 
Germain des Prés, snel gevolgd 
door de provinciesteden. Zwart 
wordt de modekleur die staat 
voor onverschilligheid en voor 
het sombere wereldbeeld met 
dreigende atoombommen. De 
jongeren in Amsterdam geven 
het voorbeeld met trefpunten 
als Reijnders, De Groene Kalabas 
en de Lijmkit. Ook in het hele 
land luisteren jongeren naar 
chansons van Juliette Gréco 
en cool jazz. Ze drinken wijn 
en feesten op rokerige ‘fuiven’ 
met visnetten en druipkaarsen 
als sfeermakers. Gaulloises, de 
‘houtje-touwtje-jas’, pijptabak 
en poëzie van Rodenko horen 
erbij. 

Succes Radio 5 
bewijst sterke hang naar vroeger

Een waterval van nostalgie. Vorige week stond Radio 5 in het 
teken van de Jaren Vijftig. Ambachtelijke muziek uit de tijd van 
de Wederopbouw maakten bij veel ouderen herinneringen uit 
hun jonge jaren los. De internetsite van Radio 5 ontving een 
stroom van verhalen met een lach en een traan.

Het gezicht van de Jaren 
Vijftig omgezet in klanken. 
Wim Sonneveld wist met zijn 
lied ‘De Voddenman’  de juiste 
toon van die tijd te pakken. 
Tot voor kort heette het nog 
Radio 747 AM, het station op 
de middengolf 747. Inmiddels 
omgedoopt tot Radio 5 met 
veel informatie, lichte muziek 
en met een knipoog naar het 
verleden, voor Nederlanders 
vanaf 55 jaar.

Terug in de tijd
Getuige de reacties op inter-
net nam de radio vorige week 
honderden luisteraars mee 
naar de tijd van de nylonkous, 
de jukebox, Vadertje Drees, de 
Familie Doorsnee en Negen 
heit de Klok. Maar ook naar 
de tijd van de Korea Oorlog 
(1950), de Praagse Lente (1956) 
en, dichter bij huis, de vernie-
tigende watersnoodramp 
in ons eigen Zeeland (1953). 
Spannende tijden, maar ook 
knus. Met het gezinsgevoel 
van het ‘Ganzenborden’ rond 

de kolenhaard. De lancering 
van de Spoetnik 1 was toen 
wereldnieuws. Doel was een 
kunstmaan om de aarde te 
brengen, iets waarmee het 
ruimtevaarttijdperk begon. De 
Spoetnikcrisis was een feit. In 
1957 werd de Spoetnik gelan-
ceerd met aan boord voor het 
eerst een levend wezen: het 
hondje Laika. 
 
Jaren 50 
Vorige week vrijdag werd de 
Top-100 van de Jaren 50 ge-
draaid. Luisteraars waren op-
geroepen te stemmen op lied-
jes die in die lijst thuishoorden. 
Het grote aantal reacties was 
overdonderend: meer dan 50 
duizend (!) stemmen kwamen 
binnen. “Het aantal mensen 
dat reageert is indrukwekkend 
en de persoonlijke herinne-
ringen die luisteraars vertel-
len zijn vaak heel ontroerend. 
Duidelijk is dat de jaren vijftig 
nog volop leven bij de Radio 5 
luisteraars”, aldus zendercoör-
dinator Kees Toering.

‘Laat je ouders niet vallen’
Botbreuk, ziekenhuisopname of erger. 55Plussers ondervinden 
ingrijpende gevolgen door val- en struikelongelukken. Om ou-
deren op die narigheden attent te maken start ‘Consument en 
Veiligheid’ een landelijke campagne. Vooral de kinderen van 
de ouderen worden in de campagne aangesproken.

‘Laat je ouders niet vallen’ 
heet de actie van Consument 
en Veiligheid. De organisatie 
gaat campagne voeren om 
de ongevallen onder ouderen 
terug te dringen. Gebleken is, 
dat ouderen weinig maatrege-
len in en om de eigen woning 
nemen om valongelukken te 
voorkomen. Nu worden de 
kinderen aangespoord om 
samen met hun ouders of 
grootouders meer aandacht 
te besteden aan oplossingen 
die valpartijen helpen te voor-
komen.

Om de campagne kracht bij te 
zetten staat zaterdag 31 maart 

in het teken van ‘Laat je ouders 
niet vallen’. In heel Nederland 
organiseren gemeenten, thuis-
zorginstellingen, ouderenbon-
den en buurtcentra op die dag 
een informatieve dag, waarbij 
preventie van ernstige letsels 
door een val centraal staat.

Gemiddeld zijn jaarlijks in 
Nederlander 88 duizend 
55Plussers medisch behan-
deld nadat ze zijn gevallen. 
Het trieste is, dat verreweg de 
meesten door het valongeluk 
hun zelfstandigheid verliezen. 
Daarnaast overlijden ieder jaar 
1.800 ouderen aan de gevol-
gen van een val.

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Zaterdag 17 maart:

Wim gaat vanaf  
± 20.00 uur
muzikaal  
vreemd!

Café Oomstee

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

* Ketjap Kai
   (kipblokjes in ketjap saus)

* 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*

25
Grand Café 25

Kerkstraat 25

Is op zoek naar een flexibele en ervaren

FULL TIME MEDEWERKER
(min. leeftijd 23 jr.)

voor bar/bediening, dag- en/of avonddiensten

Als je geïnteresseerd bent kun je bellen naar:
5713510 en vragen naar Kirsty Hynes

We zien je reactie graag tegemoet,
wie weet wordt jij onze nieuwe collega…

  

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

DAMES LET OP: A.S. ZONDAG 1 APRIL (geen grap) 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag  bestaat uit 3 onderdelen: workshop,  presentatie Stephanlijn  
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE ULTIMATE-FACE-LIFT …DAMES WEIGER DE NAALD EN
ERVAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN FACE-LIFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Herijking gemeentelijke 
monumenten in commissie

In het kader van bezuinigingen had de raad besloten om met 
ingang van 2005 geen financiële middelen meer beschikbaar te 
stellen voor gemeentelijk monumentenbeleid. Op dat moment 
werd besloten het gemeentelijke monumentenbestand, circa 
230 panden, op te schonen door middel van een herijking. Het 
streven was het aantal terug te brengen tot 50.

Na de ijking bleek dat 77 pan-
den in aanmerking kwamen 
voor de monumentenstatus. 

Tevens bleek dat 14 panden, 
die nog niet op de lijst ston-
den, wel daarvoor in aanmer-

king komen, dus 91 in totaal. 
Het zou zelfs zo kunnen 
zijn dat het aantal uitkomt 
op 150 als de Welstand en 
Monumentencommissie haar 
zin krijgt. Zij wil een herijking 
die minder zwaar is.

Twee opties
De commissie Projecten 
& Thema’s moest een ad-
vies geven aan het college. 
Men kon kiezen uit twee 
opties: 1. handhaving van 

maximaal 50 panden of 2. 
de ambitie van de Welstand 
en Monumentencommissie 
volgen. Volgens wethouder 
Marten Bierman is het niets 
meer dan een herstelope-
ratie en die wil hij beginnen 
met het opstellen van een 
lijst. Indien de financiën weer 
op orde zijn en er niet be-
zuinigd hoeft te worden wil 
Bierman weer beleid gaan 
maken. Hij wil nu met een 
nulmeting beginnen en wil 
de criteria van de Welstand 
en Monumentencommissie 
als leidraad nemen.

Eerst beleid maken
Bierman werd door de commis-
sie gevraagd om eerst beleid te 
gaan maken en vervolgens een 
ijking. Hij wil wel dat de raad 
aangeeft waar naar moet wor-
den gekeken. Bierman moet 
eerst het kapitaal inventariseren 
en hij zal ook een medewerker 
aan moeten stellen voor de con-
trole. “Het gaat dus niet meer 
over een lijst maar om beleid,” 
zei de wethouder. Hij vraagt dan 
ook een bedrag om de kaalslag 
terug te draaien. De commissie 
besloot uiteindelijk dat het als 
hamerstuk naar de raad gaat.

Politiek	verslag
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Excursie IVN Zuid-Kennemerland:

‘De wereld van de mossen’

Mossen groeien bij voorkeur op vochtige 
plekjes, vaak in de schaduw maar ook 
in het open duin. Ze kunnen zich goed 
beschermen tegen uitdroging en daar 
hebben ze dan ook allerlei verrassende 
manieren voor. Mossen groeien op 
steen, zand, boomschors… en ze hebben 
voor het oog toepasselijke namen als 
Duinsterretje, Klauwtjesmos, Haarmuts 
en Boomsterretje.

Voor mossen moet je door de knieën 
want bij mossen is alles klein. Wie ken-
nis wil maken met de mooie wereld van 
de mossen is van harte welkom! Ga mee 
naar het gebied rond Kraantje Lek en 
het Visserspad. Hier groeien ruim 100 
verschillende soorten mossen op een 
vierkante kilometer waar je normaal zo 
overheen loopt!

Vertrek om 11.00 uur bij het informatie-
paneel van Kraantje Lek, Duinlustweg 22 
in Overveen. Duur: 1,5 uur. Deelname is 
gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Informatie: Jacqueline van Klaveren, 
020-6818099 of op www.ivnzk.nl.
Kijk ook eens op 
www.natuurwegwijzer.nl 

Handbal Autosport
Weer pech voor Zandvoorter 

Danny van Dongen

Het huwelijk dat Danny van Dongen met de Final Six heeft is 
geen gelukkig huwelijk. Een paar jaar geleden, toen Van Don-
gen samen met Wim Noorman en Toon van de Haterd ook in 
een Marcos reed, leidde die equipe zelfs bijna de gehele wed-
strijd in de Final Six. Maar nu was het net als vier weken terug 
na ongeveer drie kwartier afgelopen met de Marcos van Van 
Dongen/Noorman/Maessen.

 “De temperatuur van de mo-
tor begon een kritische grens 
te bereiken. Het liep dus niet 
goed af”, aldus de Zandvoorter. 
Van Dongen was net als in 
februari teleurgesteld, om-
dat het Eurotech team zeker 
een kandidaat was voor de 
hoogste plek op het podium. 
Teamgenoot Barry Maessen 
ging nog wel in de auto zitten, 
maar de monteurs gooiden 
na ongeveer twintig minuten 
sleutelen de handdoek in de 
ring.

Scheivlak.nl 
Het  verging voormalig 
Zandvoorter Rob Karst samen 
met Martin de Kleijn en Dennis 
de Borst ook niet goed. De Clio 
met de opvallende sponsoring 
door Scheivlak.nl werd door 
één van de drie rijders met 
panne de pits in gestuurd. 
Scheivlak.nl heeft plannen 
om met een actie te komen 
om in Den Haag de zaak voor 
het Circuit Park Zandvoort op 
de politieke agenda te krijgen. 
Peter Fontijn reed samen met 
Zandvoorter Peter Furth in de 
wat bejaarde BMW320i geen 
opvallende race.

Equipe Koster/
Koster/Sanders
De drie vrienden Dillon Koster, 
Marc Koster en Bertus Sanders 
reden in de BMW120d weder-
om een race naar behoren. “Dit 
keer zat er geen podiumplek 

in, maar als je het over alle ra-
ces bekijkt hebben we het met 
drie podiumplekken in onze 
eigen divisie niet slecht ge-
daan”, aldus Sanders. Smetje 
op de race was de tijdstraf 
die Zandvoorter Dillon Koster 
opliep tijdens een ‘code 60’. 
Tijdens deze situatie mogen 
de rijders, bij het wegslepen 
van een wagen op de baan, 
niet harder dan 60 kilome-
ter per uur rijden. Koster reed 
een te snelle rondetijd wat het 
drietal 24 seconden tijdstraf 
opleverde.

Of de drie heren volgend jaar 
wederom een equipe gaan 
vormen is niet duidelijk. Vast 
staat wel dat de drie rijders 
tijdens de Winter Endurance 
Kampioenschappen elkaar 
goed kunnen vinden. Een 
vervolg in de winterseries is 
daarom niet uit te sluiten.

Kampioen schap
Het kampioenschap ging 
uiteindelijk naar de BMW325 
van Rob de Laat en Menno 
Broersma. Alleen in de nieuw-
jaarsrace maakte de equipe 
een blunder, waarbij de auto 
hardhandig de vangrail werd 
ingereden. Vier weken terug 
deden de twee al goede za-
ken door de race in de eigen 
divisie II te winnen. Nu was 
een tweede plaats voldoende 
voor De Laat en Broersma om 
de wintertitel op te eisen.

Zondag 18 maart organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een mossenexcursie 
langs het Visserspad bij Kraantje Lek in Overveen. Mossen zijn kleine en nogal 
onopvallende planten; géén bloemen en géén wortels. Vocht nemen ze op met 
hun blaadjes en na een regenbui vormen ze fel groene tapijten. Wie goed kijkt, 
kan veel ontdekken in ‘de wereld van de mossen’. 

KAKURO
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Oplossing 
week 10

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.

Sunny is een hele lieve en vrolijke herder teefje 
van net een jaar. Ze is samen met haar zus bin-
nengekomen, maar die is al geplaatst. Nu Sunny 
nog.... Ze is erg aanhalig en wil graag bij je in de 
buurt zijn. Knuffelen spelen en lekker door de 
duinen rennen zijn haar favoriete bezigheden! 
Sunny moet nog veel leren. Ze kent de basiscom-
mando’s wel, maar een cursus is toch zeker wel 
aan te raden. Ze is hier eigenlijk lief voor iedereen, 
dus kinderen in haar buurt zal geen probleem zijn. 
Het enige lastige is haar lompheid maar ze zal ze 
zeker niets doen. Katten in haar buurt zijn niet 
zo’n heel goed plan, want dan heeft de kat het 
niet zo leuk meer. Ze rent er graag luid blaffend 
achteraan. Hoe het gaat als ze alleen moet zijn, 
weten we eigenlijk niet want ze is natuurlijk altijd 
samen geweest met haar grote zus. Dus dat moet 
rustig uitgeprobeerd en opgebouwd worden. We 
zoeken voor deze lieve meid een leuk plekje waar 
er veel met haar gewandeld wordt en waar ze lek-
ker veel aandacht krijgt, aandacht die ze verdient! 
Dus wie is er op zoek naar een vrolijke actieve en 
gezellige grote hond? Ko m dan kijken naar Sunny 
in het dierenasiel aan de Keesomstraat 5, tel:  
023-5713888. Geopend van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur of kijk op 
www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier 
van 
de 
Week

Hot chocolate chicken
Hoofdgerecht voor 2 personen

350 gr kipfilet,
1 teentje knoflook,
1 rode chilipeper,
2 theelepels cacaopoeder,
½ theelepel komijn,
½ theelepel paprikapoeder,
½ theelepel oregano,

Bereiding:
Snijd de kipfilet in blokjes. Pel en snipper de knoflook. Maak de peper schoon en 
snijd hem in stukjes. Meng in een kom het cacaopoeder, komijn, paprikapoeder, 
rode peper, oregano, knoflook, olie, sinaasappelsap en suiker door elkaar. Schep 
de blokjes kip erdoor en laat dit minimaal 2 uur marineren. Verwarm de grill of de 
grillpan voor. Rijg de blokjes aan een satéprikker en gril ze aan beide kanten tot 
ze gaar zijn. Bestrooi ze met zout. Laat intussen de chocolade au bain marie (let 
op dat er geen water bij kan komen) of in de magnetron smelten. Besprenkel de 
satés met chilisaus en een beetje gesmolten chocolade. Serveer hier sugarsnaps 
en wilde rijst bij.

Kook eens anders
Recept Recept
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scheutje olijfolie,
sap van 1 sinaasappel,
2 eetlepels bruine suiker,
snufje zout,
50 gr. pure chocolade,
sweet chilisaus.

Ingrediënten

SUNNY

wekelijkse kookrubriek

Europese titel Go naar Oost-Europa

Ze konden nog net op tijd een 
visum voor Nederland krijgen 
waardoor 50 jonge Oekraïners, 
na een busrit van vijftig uur, 
konden proberen hun stempel 
op het toernooi te drukken. 
Drie dagen lang hebben 140 
jongeren in twee leeftijdsklas-
sen gespeeld: onder 12 jaar en 
onder 18 jaar. Met name in de 
laatste groep waren al diverse 

spelers die één of meerdere 
dannen (een gradering) mo-
gen voeren.

Onder 18 jaar
In de groep onder 18 jaar 
speelden 98 jongeren om de 
Europese titel. De uiteinde-
lijke winnaar, de 17-jarige Rus 
Artim Dugin, beschikt over 
de vijfde dan (9 is het hoogst 

Denksport

haalbare). Het 13-jarige Franse 
talent Thomas Debarre heeft 
ook al de vijfde dan maar 
eindigde op de 8e plaats. Na 
Dugin werd de Serviër Dusan 
Mitic (4e dan) tweede en op 
de derde plaats eindigde de 
Tsjech Ondrej Fidrmuc (4e 
dan). De hoogst geklasseerde 
Nederlander werd Wouter 
Berkelmans (1e dan) die op de 
22e plaats eindigde. 

Onder 12 jaar
In de groep onder 12 jaar 
speelden 49 kinderen mee. 
Winnaar werd de Roemeen 
Theodor Toma. Op de tweede 
plaats eindigde de Engelsman 
Woo Chun-Yin en derde werd 
de Rus Alexandr Vashurov.

De EK moest ook uitsluitsel 
geven wie namens Europa 
naar de WK in Boston (VS) 
mogen. De nummers 1 tot 
met 3 van de oudste groep 
en de nummers 1 en 2 van de 
jongste groep mogen daar 
naartoe.

Het afgelopen weekend is het Europees Jeugdkampioenschap 
Go in Center Parcs gespeeld. Met name de jeugd uit de (nieu-
we) Oost-Europese landen hebben de toon aangegeven.

Handbalkampioenen winnen weer

De gasten namen zelfs bru-
taal een 1-4 voorsprong voor-
dat onze Zandvoortse dames 
langzaam op stoom kwamen. 
Menige bal werd door de voor-
treffelijke keepster van TOP ge-

stopt of de sprongschoten spat-
ten via de paal of lat weer terug. 
Zandvoort was niet echt scherp 
getuige de 6-6 ruststand.

De tweede helft waren de 

Of het nu komt omdat ze voor aanvang van de wedstrijd wer-
den gehuldigd als kampioen is niet bekend, maar lastig was 
de eerste helft van de handbalwedstrijd ZSC – TOP/DSS 3 wel 
voor onze plaatsgenoten.

dames aanmerkelijk beter 
bij de les. Waarschijnlijk heb-
ben coach Hans Zwemmer 
en trainer Joop Boukes in de 
kleedkamer het een en ander 
bij ze ingefluisterd. De score 
ging met sprongen omhoog 
en eindigde bij 19-14. Scores: 
Romena Daniëls 5; Suzanne 
Zwemmer en Debby Tibboel 4; 
Laura Koning 3; Lucia v.d. Drift 
en Angela Schilzand 1.

De winnaars Rob de Laat en Menno Broersma
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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  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café de Klikspaan
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Heeren

Gemeenschapshuis
Grand Café 25
Gemeente Zandvoort
Greeven, makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Koene Cleaning Service
Kroon Mode
Motorrijschool Goede
Never Stop Trying
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Sandbar
Selekt Mail
Star Travel Reisburo
Vreeburg Slagerij
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Succesvolle herstart ZHC dames 

De drie jeugdspeelsters 
Sharon Kreuger, Francine Roos 
en Cvetka Krakau, wisten zich 
uitstekend te handhaven op 
senioren niveau.

Alerte defensie
In beide speelhelften had 
Berkel Rodenrijs een veld-
overwicht, maar wist het zeer 
weinig goede scoringsmo-
gelijkheden te scheppen. De 
alerte Zandvoortse defensie, 
met Angelique v.d. Haak in een 
hoofdrol, ontregelde regelma-
tig de aanvallen van de gasten. 
Ook maakten zij kennis met 
de kwaliteiten van keepster 
Marije van der Meulen, die 

keer op keer kans zag de weg 
naar het doel te blokkeren.

Dik verdiend
Aanvallend kon Zandvoort 
geen vuist maken, waadoor de 
keepster van Berkel Rodenrijs 
weinig in actie hoefde te ko-
men. De keren dat dit wel 
noodzakelijk, bij schoten van 
Miranda Schilpzand en Sharon 
Kreuger, leverde dat geen 

Hockey

problemen op. In de slotfase 
drong het agressief spelende 
Berkel Rodenrijs nog wel aan, 
maar de ZHC-verdediging gaf 
het dik verdiende 0-0 gelijk-
spel niet meer uithanden.

Komende zondag staat aan de 
Vergierdeweg in Haarlem om 
12.45 uur de uitwedstrijd tegen 
kampioenskandidaat Haarlem 
op het programma.

Vissport
Mooie gul vanaf het strand

Op zondagochtend 11 maart was er weer een viswedstrijd  
voor de leden van de Z.V.Z. Met een zuidwestenwind en een 
zonnetje was het goed toeven op het Zandvoortse strand. 

Goede avond voor Lions teams

De dames speelden weer hun 
eigen spelletje. Een strakke 
1-3-1 zoneverdediging en de 
fastbreak die menige score 
opleverde. De reserves van US 
waren niet opgewassen tegen 
dit spel alhoewel ze over een 

redelijk goed afstandsschot 
beschikten. Coach Johan 
Beerepoot, die nog steeds 
geplaagd wordt door bles-
sures bij zijn basisspeelsters, 
zette weer twee junioren in 
die overigens goed voldeden. 

Basketbal	

Zaterdag hebben zowel de dames als de heren van The Lions 
hun wedstrijden tegen US uit Amsterdam gewonnen. De da-
mes zegevierden redelijk eenvoudig met 61 – 43, bij de heren 
was het een stuk moeizamer: 67 – 63.

Tessa de Boer had al eerder 
meegedaan en is min of meer 
al een vaste speelster gewor-
den. Debutante Ruby Borkent 
speelde alsof ze nooit iets an-
ders gedaan had en scoorde 
ook een aantal punten.

Heren
De heren hadden een zwa-
re dobber aan hun gasten. 
Veelvuldige scores van buiten 
de bucket zorgden ervoor dat 
de Amsterdammers bij rust 
zeven punten voorsprong had-
den (30 – 37). De tweede helft 
bracht een strakkere verdedi-
ging bij onze plaatsgenoten en 
langzamerhand werd de ach-
terstand omgezet in een voor-
sprong. Afstandschoten vielen 
weer en het zelfvertrouwen 
werd opgevijzeld. Topscorers 
waren Marvin Martina en Ron 
v.d. Meij die beide 19 punten 
lieten aantekenen. Uiteindelijk 
werd de wedstrijd bij 67 – 63 
afgefloten.

De eerste vis, een bot, werd 
gevangen door Jos Haarman. 
Fred Schilpzand kreeg halver-
wege de wedstrijd een beuk op 
zijn hengel en het was gelijk 
raak. Hij wist onder grote be-
langstelling een gul van 56 cm 

aan de kant te halen. Daarna 
wist hij nog een gul van 40 cm 
te vangen, waardoor hij direct 
winnaar van de wedstrijd 
werd. De tweede plaats was 
voor Haarman en derde werd 
Willem Bakkenhoven. 

Het dameselftal van de Zand-
voortsche Hockey Club is de 
tweede helft van de veldcom-
petitie begonnen met 0-0  
gelijkspel tegen Berkel Ro-
denrijs. Een prima prestatie, 
zeker omdat het Zandvoort-
se team met drie B-junioren 
aantrad.

Knap gelijkspel voor hockeydames

Doelpuntrijke wedstrijd

Ook de zondag heeft, net als 
de zaterdag, nog steeds perso-
nele problemen. Trainer Berry 
Buytenhek deed een beroep 
op de 16-jarige B-junior Junior 
Alferink om op de bank plaats 
te nemen. Het zou een gouden 
ingeving van de oefenmeester 
worden. 

Weinig gevaar
Zandvoort ging fris van start. 
Leuke combinaties werden 

aan het publiek getoond en 
regelmatig was Zandvoort 
op de aanvalhelft te vinden. 
Toch ontstond er zo goed als 
geen gevaar voor het doel 
van Zwanenburg. De gas-
ten daarentegen wisten al 
vrij vroeg doelman Edward 
de Jonge Urbach te passe-
ren. Zandvoort zette daar 
met een mooi doelpunt van 
Patrick van der Oord, op aan-
geven van Michael Kuijl, te-

Voetbal (zondag)

genover. Nog voor rust moest 
de Zandvoortse goalie helaas 
nog een keer de gang naar 
het net maken, 1-2.
Eén punt
Na rust, met de straffe wind in 
de rug, werden de gastheren 
gevaarlijker. Dat resulteerde 
in een schitterend doelpunt 
van Kuijl uit een vrije trap van 
circa 25 meter afstand, 2-2. 
Zandvoort rook bloed en ging 
er voor. Kuijl werkte een mi-
nuut later een steekpass van 
Maarten Koper over de doel-
lijn en bracht zijn elftal voor 
het eerst op voorsprong, 3-2. De 
vreugde was echter van te lange 
duur want uit een rebound die 
moest worden weggegeven na 
een schot op het Zandvoortse 
doel, wist Zwanenburg weer 
op gelijke hoogte te komen. 
Zandvoort kwam zes minu-
ten voor het einde weer op 
achterstand door een om-
haal die in het Zandvoortse 
doel belandde, 3-4. Zandvoort 
moest nu met man en macht 
aanvallen om in ieder geval 
nog gelijk te eindigen. Na een 
schitterende pass van Alferink 
kon Max Aardewerk alsnog die 
ene punt voor het gelijke spel 
in veiligheid brengen, 4-4. Het 
zondagelftal is komende zon-
dag, net als de collega’s van de 
zaterdag, vrij.

Voetbal (zaterdag) 

SV Zandvoort wint weer
Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen week-
end tegenstander Aalsmeer in de degradatiezone gedrukt. De 
selectie van trainer Pieter Keur won weer eens, met 0-3 maar-
liefst.

Weer moest Keur de truken-
doos openmaken. Langs de 
kant stond bijna een volledig 
elftal (en wat voor een elftal!) 
aan geblesseerde en geschors-
te spelers de verrichtingen van 
hun collega’s te volgen. Ze za-
gen dat Zandvoort in de eer-
ste helft het heft regelmatig 
in handen nam en meerdere 
keren gevaarlijk voor het doel 
van de gastheren kwam. Een 
doelpunt bleef echter tot de 
33e minuut achterwege. Toen 
zette de voortreffelijk spelende 
Mitchel Post de bal strak voor. 
Spits Ferry Boom zette zijn 
blonde lokken ertegen en het 
leer deed het net bollen, 0-1. 
Hierna probeerde Aalsmeer 
met man en macht een gelijk-
maker te scoren en Zandvoort 
moest achteruit. Door voor-
treffelijk werk van keeper Jorrit 
Schmidt kwam het echter niet 
tot een tegendoelpunt.

Weer Mol
Ook na de thee moest 
Zandvoort weer achteruit. 
Door slordig balverlies en 
ongeïnspireerd voetballen 

aan Zandvoortse kant, kwam 
Aalsmeer steeds dichter bij 
de gelijkmaker. Meerdere 
keren was Zandvoort echter 
gelukkig dat de Aalsmeerse 
afwerking niet echt goed 
was. Langzamerhand kwam 
Zandvoort onder de druk uit. 
Breekpunt was (weer) de inzet 
van A-junior Maurice Mol. Na 
een mooie combinatie met 
Post kwam hij in scoringspo-
sitie en legde de bal zomaaar 
achter de verbouwereerde kee-
per, 0-2. Daarmee was het ver-
weer van Aalsmeer, dat vorige 
week de trainer eruit gooide, 
gebroken. Een vijftal minuten 
later kon Boom, op aangeven 
van Vincent Hompes, zijn doel-
puntensaldo nog even opvij-
zelen, 0-3.

Door deze eindstand heeft 
Zandvoort zich op de vierde 
plaats genesteld en met nog 
vier wedstrijden te gaan kan 
het kampioenschap van de 
eerste periode verzilverd wor-
den. Komende zaterdag is het 
zaterdagelftal, voor zover be-
kend, vrij.

SV Zandvoort en tegenstander Zwanenburg hebben afgelo-
pen zondag voor een doelpuntenrijke wedstrijd gezorgd. Na 
een grillig wedstrijdverloop werd uiteindelijk bij 4-4 de ‘vrede’ 
gesloten. De wedstrijd zou bijna niet doorgegaan zijn. De aan-
geschreven scheidsrechter was niet op komen dagen en een 
vervanger was niet direct voorhanden. Uiteindelijk werd be-
stuurslid Piet Koper bereid gevonden de fluit te hanteren.

Futsal

SV Zandvoort wint weer
Dat sommige wedstrijden anders kunnen verlopen dan menigeen 
in gedachten heeft, bleek vrijdagavond in de Korverhal toen Zand-
voort Noord een ruime voorsprong bijna uit handen gaf. De Zand-
voorters speelden in het eerste bedrijf hun beste spel, maar na een 
4-0 tussenstand hadden de futsallers hun handen vol aan BSM.

BSM uit Bennebroek liet de 
Zandvoort Noord nog even 
sidderen. Door nonchalance 
en bijna achteloos spel liepen 
de plaatsgenoten zichzelf 
bijna voorbij. Bij vlagen waren 
de Zandvoorters na de 4-0 
tussenstand zelfs een beetje 
hautain. Het was dat aanvoer-
der Alex Verhoeven zijn man-
nen weer op tijd bij de les had. 
Daardoor werd BSM net niet 
gevaarlijk bij een 4-3 stand.

Een paar mooie doelpunten 
waren er ook te zien. Michel 
Sidar maakte een mooie 
treffer en een schitterend 
opgebouwde aanval werd 
door Tjeerd Ariesen met zijn 
zwakke rechtervoet bekwaam 
afgerond. Uiteindelijk werd de 
eindstand bepaald op 6-4.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Michael Kuijl had een groot aandeel in het gelijke spel

Sander Schouten zet de  muur op zijn plaats

Ivo Hoppe probeert de bal onder controle te brengen

Bridge
CDA bridgedrive groot succes

Afgelopen zaterdag georganiseerde CDA Zandvoort haar jaar-
lijkse bridgewedstrijd. Ondanks het fraaie lenteweer hebben 
37 paren enthousiast meegedaan aan deze tiende editie.

Om half elf werd in het Ge-
meenschapshuis gestart onder 
leiding van Wim Veldhuizen 
van de Zandvoortse Bridgeclub. 
Aan alle tafels werden in totaal 
32 spellen top-integraal ge-
speeld, waardoor het mogelijk is 
een goede vergelijking te maken 
tussen alle paren. Na de ocht-
endsessie stonden Elly Keizer & 
Kitty Melchers aan kop met een 
prima resultaat van 68,40%. 
Zij werden gevolgd door Tiny 
Molenaar & Wim Koning met 
65,03% en Tom en Fini van der 
Meulen met 63,92%.

Na de lunch werd hard gestre-
den om in deze stand veran-
dering te brengen. Vooral de 
dames Tet Versteege & Susan 
de Roos maakten een reuze 
sprong vooruit. Stond dit paar 

halverwege nog op de 35e 
plaats, in de einduitslag waren 
zij opgeklommen naar de 8e 
plek met 53,36%! Uiteindelijk 
bleek de strijd om de grote 
beker toch te gaan om de drie 
eerdergenoemde paren. Trots 
konden Tiny Molenaar & Wim 
Koning naast de bekers ook 
de bloemen en een fles wijn 
in ontvangst nemen.  65,99% 
was voldoende voor de eer-
ste plaats; gevolgd door Tom 
& Finy van der Meulen en de 
dames Keizer-Melchers, die he-
laas hun goede ochtendscore 
niet konden vasthouden.

Voorzitter Ype Brune dankte 
alle deelnemers en hoopte 
dat dit bridge-evenement ook 
volgend jaar weer een vervolg 
zal krijgen.

Time out voor de heren
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 JHR. P.N. Q. VAN UFFORDLAAN 33 ZANDVOORT

• Op prachtige locatie in het Kostverlorenpark gelegen 
2-onder-1-kap-woning met garage en oprit

• Achtertuin met vrij uitzicht op beschermd duingebied
• Royale L-vormige woonkamer met fraaie parketvloer en 

openslaande deuren naar voor- en achtertuin
• De woning beschikt over maar liefst 6 slaapkamers
• Woonoppervlakte ca. 150 m2

Vraagprijs: € 625.000,-

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 133 ZANDVOORT

• Prachtig, goed onderhouden penthouse van ca. 142 m2

• Een riante living met woonkeuken van ca. 70 m2,
luxe badkamer met whirlpool, sauna, 4 slaapkamers

• Dakterras van ca. 30 m2 met zeezicht, koffi eterras 
van ca. 12 m2 en 2 garageboxen in de onderbouw

• Compleet verbouwd in 2005 en het complex beschikt 
over een lift en berging in de onderbouw

Vraagprijs: € 595.000,-

 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)

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,- (incl. garageplaats)

 BRUGSTRAAT 12 ZANDVOORT

• Recent verbouwde half vrijstaande 20-er jaren woning 
met achterom en een ruim zomerhuis (eigen opgang)

• Woonkamer met hoog plafond, een fraaie antiek 
grenen vloer, 4 slaapkamers en een moderne badkamer

• Zomerhuis o.a. v.v. een  woonkamer en 2 slaapkamers
• Voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 170 m2 (incl. zomerhuis)

Vraagprijs: € 359.000,-

 DE FAVAUGEPLEIN 39/1 ZANDVOORT

• Gemoderniseerd en licht 4-kamerappartement met 
fantastisch uitzicht op het strand en de Noordzee

• Balkon op het westen en eigen parkeerplaats 
• Direct aan de wandelboulevard gelegen
• Elektra, kabelaansluiting en telefoonkosten zijn voor 
rekening van de huurder, huurperiode 1 tot 3 jaar

• Woonoppervlakte ca. 92 m2

Huurprijs: € 1.350,- 

 BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/13 ZANDVOORT

• Bijzonder fraai afgewerkt en zo te betrekken
4-kamermaisonnette op de 2e en 3e verdieping

• Deze maisonnette is recent volledig gerenoveerd waarbij 
gebruik is gemaakt van duurzame materialen die perfect op 
elkaar zijn afgestemd 

• 3 slaapkamers, luxe keuken en luxe badkamer
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

 VAN GALENSTRAAT 12 ZANDVOORT

• Netjes afgewerkt 2-kamerappartement met zonnig 
terras op het zuidwesten en een vleugje zeezicht

• Lichte woonkamer met toegang tot het zonnige terras 
• Slaapkamer v.v. wastafel en douchegelegenheid
• Het complex is onlangs geheel gerenoveerd
• Zeer geschikt voor starters, als 2e woning of belegging
• Woonoppervlakte ca. 40 m2

Vraagprijs: € 139.000,- Vraagprijs: € 289.000,- 

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de 
Van Galenstraat te Zandvoort

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57.32.880

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

CVL_Adv_ZC0711.indd   1 13-03-2007   15:30:24



Zandvoortse 
Courant 
Actueel	 P3	Conflict EMM

�

De	Mannetjes

Zand naakstrand 
weggespoeld

‘Dan sta je als ondernemer 
toch mooi in je hemd’

Kapvergunningen verleend?
Raadpleeg de gemeente-advertentie 
verderop in deze krant

NIEUW
complete collectie 

zonnebrillen

MARLIES DEKKERS

Zandvoort Optiek

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

Geldig t/m zondag 25 maart

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Casino wit € 1.50
• Proefstolletje € 1.00
Nieuw in ons assortiment:
zuurdesembrood bruin/ wit
Bij aankoop van 2 Desem-
broden een Bertram knuffel 
cadeau 
Ook voor uw paaschocolade 
kunt u bij ons terecht.

Actueel	 P5	Enquête circuit
Cultuur	 P��	Classic concerts

Eindelijk krijgt Zandvoort de kans om 
een geweldig project binnen zijn grenzen 
te halen. De gemeente Zandvoort is be-
naderd door zakenman Abdul El Hasrat 
uit Dubai, om als tweede badplaats van 
Nederland een groot zeeaquarium aan 
de Middenboulevard te bouwen.

Nieuwe jaarrond attractie in Zandvoort

door Nel Kerkman

Hoewel het eigenlijk nog niet 
wereldkundig gemaakt mag 
worden, is de Zandvoortse 
Courant getipt over het fantas-
tische nieuws. De plannen zijn 
al zeer vergevorderd en, zoals 
onze bron vermeldt, wordt de 
maquette van het project in de 
loop van deze week of begin 
volgende week van Londen 
naar Zandvoort gevlogen. 

Onderaardse gangen
Het zeeaquarium zal geves-
tigd worden in de catacom-
ben van het Rotondegebouw. 
Op oude tekeningen staan 
onderaardse gangen die naar 
de toenmalige nabijgelegen 
bunker lopen. Deze oude ruim-
tes onder het Badhuisplein 
worden straks uitgediept om 
daar het technische gedeelte 

en de watertanks te plaatsen. 
In het aquarium komen onder 
andere zwartpunt rifhaaien, 
zeeschildpadden en een paai-
plek voor roggen. Tevens wordt 
gedacht aan een opvang van 
aangespoelde zeehondjes of 
bruinvissen. 

Consequenties
Het betekent wel dat de toi-
lettengroep moet worden 
opgeofferd net zoals de EHBO 
post en de huisartsenpost. 
De huidige beheerster van de 
toiletten, Joerieke Piët, is niet 

zo blij met de plannen. Na  
10 jaar trouwe dienst wor-
den de toiletdeuren gesloten. 
Ook restaurant ‘De Lachende 
Zeerover’ en Boudewijn’s 
Visservice kunnen zich niet 
vinden met de voorliggende 
plannen. Vlak voor het restau-
rant en de viskar wordt name-
lijk een koepel geplaatst waar 
geïnteresseerden een kijkje in 
het ondergrondse aquarium 
kunnen nemen. Gelukkig blijft 
het Juttersmu-ZEE-um op het 
oude vertrouwde adres geves-
tigd, alleen zullen ook zij iets in 

moeten schuiven om de plan-
nen te realiseren.

Naam suggesties
Sjeik Abdul El Hasrat is blij 
met de positieve geluiden 
vanuit de gemeente. Als kind 
heeft hij kennis gemaakt met 
Zandvoort toen hij met zijn 
vader de Grand Prix bezocht 
en verleden jaar heeft hij ook 
de A1GP gevolgd. Zandvoort is 
voor hem de plaats om te in-
vesteren en de mogelijkheden 
zijn vooral met de huidige plan-
nen van de Middenboulevard 
zeer gunstig. Om een band te 
krijgen met de Zandvoortse 
bevolking wil het bedrijf uit 
Dubai dat de inwoners de 
naam van het aquarium ver-
zinnen. Iedereen kan zijn of  

Sport	 P23	Badminton
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25 maart
Afscheidsreceptie 
bij Auto Strijder.

Ed en Herman Strijder 
dragen Auto Strijder over aan 
Robbert Strijder en Jim Keur.

Vanaf 13 uur tot 17 uur  

Zomertijd
zondag 25 maart

Vervolg zie pagina 5
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Met een rustig gangetje 
rijden we door Bentveld. Er 
wacht ons een lekker eten-
tje. We hebben tijd genoeg, 
geen haast dus. Bij een na-
derend kruispunt worden 
we aangehouden. Een grim-
mige agent staat te zwaai-
en met een apparaatje in 
zijn hand. We moeten links 
af slaan. Een opbreking? Of 
een ongeluk? Nee. Gewoon 
STOPPEN. “Wat is er aan de 
hand?”, vragen we aan een 
verstoord kijkende agente. 
Plusminus vijf agenten zijn 
druk in de weer. Nog meer 
aanhoudingen.

“U reed te hard!”. “Te hard? 
Hoeveel dan wel?”, vraag 
ik redelijk vriendelijk. “57 
km mevrouw. U krijgt 4 km 
dispensatie. Dat betekent 
dat u 3 km te hard reed.” 
Ze heeft ondertussen haar 
bonboekje getrokken. 
Overlegt nog even met een 
collega. We staan PERPLEX. 
“We reden écht rustig hoor”, 
weerlegt echtgenoot kalm. 
De agente luistert amper. 
“Haarlemmermeerstraat? 
Bestaat die in Zandvoort?”, 
ze tuurt kippig op het rijbe-
wijs. Brilletje nodig? Ik hou 
me maar in anders wordt 
de bekeuring nog hoger. 
“Kunt u aangeven waarom 
u zo hard reed. U hoeft op 
deze vraag geen antwoord 
te geven!” Ik dacht dat we 
op het circuit reden… Weer 
hou ik me in. Na ruim tien 
minuten zijn de gegevens 
gecontroleerd. We ont-
vangen een gele bon. “Dat 
wordt betalen”, bromt echt-
genoot. Snel draai ik het 
raam dicht want alles kan 
tegen u gebruikt worden. 
Chagrijnig moeten we ook 
nog een stuk omrijden. 

Ook de parkeermeter is 
niet vriendelijk. € 10 tikt de 
meter. Gelukkig hebben we 
toch nog een leuke avond. 
“Ik ga er wel tegen in be-
roep”, bromt manlief. Of  
het helpt? Ik denk het niet!

Lienke Brugman

U reed te hard 
maar niet in 

Zandvoort

Kerkdiensten
ZONDAG	25	MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor H. Kaandorp
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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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Familieberichten
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Dag Topwijf
Wat zullen we je missen

Ken, Ellen, Vincent, Stan
Crew Havana aan Zee

Politiek	verslag
�0	MAART	-	�5	MAART	2007	

Aangifte geregistreerd partnerschap:
van Keulen, Peter en: Tonbreeker, Wilhelmien.
Rijnink, Gilberto en: Dubbis, Jessica Rebecca.
Gehuwd:
Rijnders, Vincent Martijn en: Roose, Esmiralda.
Overleden:
Eliveld, Hans Henk, oud 60 jaar.
van Waveren, Robert Benjamin, oud 82 jaar.
Velthuijsen geb. de Boer, Neeltje Johanna, oud 83 jaar.
Koning geb. Krebs, Edelgard Christa, oud 82 jaar.
de Roode geb. Boeve, Lijntje, oud 87 jaar.
Bakels geb. Hennis, Anny, oud 80 jaar.
Zinkstok, Pierre, oud 63 jaar.

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend

Afhaalpunten
De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. 
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de 
krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de volgende 
afhaalpunten terecht:

Centrale balie Gemeente  Zandvoort
Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje-24u)
Bloemenhuis W. Bluijs (winkelcentrum Noord)
Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten kunt u contact
opnemen met Verspreidnet: 
0251-674433 of info@verspreidnet.nl 

Om te vieren dat het seizoen
weer is begonnen krijgt u in

de maand maart bij 2 pers. diner
een glas huiswijn gratis.

Komt u met 4 personen dan
krijgt u een hele fles huiswijn!

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Hoera Hoera

Saar
op 3 april 

2007
65 jaar

Van harte 
gefeliciteerd!

Moon is niet meer bij ons
Ik zei altijd tegen je
als je bij me weggaat,
dan ga ik met je mee!

Nu kan ik alleen maar hopen
dat je bij ons in de buurt blijft…

Moon van Leeuwen
is overleden op 16 maart 2007 

Jasper, Lola en Wessel
Lijnbaan 51, Heemskerk

Er is gelegenheid tot afscheid 
nemen op donderdag 22 maart 
van 19.30 uur tot 20.00 uur
in afscheidscentrum van Eerden
Plesmanweg 400, Beverwijk

De crematie is op vrijdag 23 maart
om 13.00 uur (12.45 uur aanwezig)
in crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg, Driehuis

Directeur EMM 
‘vrij van werkzaamheden’ gesteld
De Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging 
Eendracht Maakt Macht (EMM) heeft bekend gemaakt dat de 
directeur-bestuurder Jos Broersen, officieel is vrijgesteld van 
werkzaamheden. Een fraaie benaming voor ‘aan de kant ge-
zet’. Als reden wordt opgegeven dat er in de afgelopen periode 
een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan over het 
te voeren beleid inzake interne betrekkingen bij de EMM. 

Als onafhankelijk adviseur 
en beslist niet als interim di-
recteur is Theun Oosterhuis 
aangesteld. Hij is een voor-
malig directeur van een 
woningbouwvereniging in 
Deventer en werkt nu als 
zelfstandig adviseur. Het is 
de bedoeling dat hij medio 
april een plan van aanpak 
presenteert aan de Raad 
van Commissarissen. Er is 
dus duidelijk sprake van 
een tijdelijke rol.

Geen nadere toelichting
Helaas zijn noch de wo-
ningbouwvereniging noch 
Broersen, die in 2000 is aan-
getreden als opvolger van 
Peter Kramer, bereid een na-
dere toelichting op de reden 
van het ontslag te geven. Ook 
de gemeente Zandvoort, bij 
monde van woordvoerder Ton 
van Heemst, deelt mee dat het 
hier een interne aangelegen-
heid van de EMM betreft.

Misstanden
Volgens Carl Simons, fractie-
voorzitter van de Ouderen 
Partij Zandvoort, ligt de oor-
zaak mede in het gegeven 
dat de verschillende bewo-
nerscommissies in Zandvoort 

bijzonder ontevreden zijn over 
de misstanden bij de EMM. Hij 
vraagt dan ook in een recente 
brief aan het college of er “ge-
ijverd wordt (eindelijk) een 
klantgerichte organisatie te 
verwezenlijken.”

Interne cultuur
Het blijkt dat veel huurders 
zich zorgen maken over het 
gebrek aan klantgerichtheid 
van het bedrijf, wat gelegen is 
aan de heersende interne cul-
tuur. Tekenend is wellicht ook 
dat, volgens Simons, hoe lan-
ger hoe meer leden van bewo-
nerscommissies stoppen met 
hun werkzaamheden doordat 
“de EMM de gemaakte afspra-
ken niet nakomt en de manier 
waarop men denkt huurders 
te moeten behandelen.”

College wil mee praten 
over nieuwe burgemeester

Tijdens de vergadering van de commissie Raadszaken, werd de 
procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester 
besproken. De wethouders willen daarover meepraten. Uit na-
vraag bij de Provincie blijkt dat mogelijk.

De mededeling was voor een 
aantal commissieleden een 
complete verrassing. Een 
meerderheid wil de inbreng 
van de collegeleden overlaten 
aan de vertrouwenscommis-
sie. 

Wethouder 
Wethouder Bierman hoeft 
voorlopig niet in Zandvoort 
te komen wonen. Dat was het 
unanime advies van de com-
missie Raadszaken op voorstel 
van de OPZ. Wel suggereerden 
de fracties de onderbouwing 
van het voorstel aan te passen. 
Het feit dat Bierman niet kan 
verhuizen omdat hij 65plus-
ser is en dat hij in noodgeval-
len snel in Zandvoort kan zijn 
werd niet gezien als een argu-
ment. Wel dat de wethouder 
zijn werk vooral waar het gaat 
om de Middenboulevard goed 
doet. SP-er Willem Paap infor-
meerde bij OPZ waarom deze 
voor zich sprekende argumen-
ten niet in het voorstel staan. 
“Heeft u wel vertrouwen in 
uw wethouder?” vroeg Paap 
aan OPZ.

De voorstellen over de nieuwe 
burgemeester en de wethou-
der komen opnieuw aan de 
orde in de komende raadsver-
gadering van disndag 3 april.

Van Fenemaplein 4/10
“De aankoop van het pand 
Burg. Van Fenemaplein 4/10 
is geen precedent”, reageerde 
wethouder Bierman op de 
hevige weerstand vanuit de 
commissie over het aankoop-
beleid van het gemeentebe-
stuur. Raadsleden Jerry Kramer 
(VVD) en Gijs de Roode (CDA) 
hadden schriftelijk vragen ge-
steld. Beide heren vroegen zich 
af waarom het college het be-
wuste pand had aangekocht. 
Het behoorde namelijk niet tot 
de eventueel te slopen panden. 
Daarvan waren er negen die 
als ‘schrijnende gevallen’ wa-
ren aangemerkt en die daar-
door onder het Garantieplan 
(GP) vallen. Zij vroegen zich af 
of er geen precedentwerking 
door zou worden gevormd. 
Volgens wethouder Toonen 
had hij, toen hij nog raadslid 
was, samen met Gert-Jan Bluijs 
(CDA) een initiatief ingediend 
dat ‘noodgevallen’ onder het 
GP zouden gaan vallen. Dat 
werd volgens hem toen raads-
breed gedragen. Kramer ech-
ter toonde aan dat daar nog 
het een en ander aan schortte. 
Uiteindelijk kwam Bierman 
met een soort ‘mea culpa’ en 
zegde hij toe in toekomstige 
gevallen eerst met de raad te 
overleggen. 

Drie weken lang paas puzzelactie 
in Zandvoortse Courant

De Zandvoortse Courant organiseert drie weken lang een puz-
zelactie. Iedere week staat er een spreuk 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 uitkomsten vormen samen de oplos-
sing van de puzzelactie. Onder de goede 
 inzendingen worden mooie prijzen verloot. 

U kunt uw complete oplossing inleveren bij 
Bruna Balkenende aan de Grote Krocht of via 
e-mail: paasactie@zandvoortsecourant.nl 
aanleveren. Vermeld bij uw oplossing altijd 
uw naam, adres en telefoonnummer.

Wij wensen u veel puzzelplezier en succes.

PAAS 
PUZZEL 
2007!

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

Burgerlijke	stand

Jos Broersen
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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)

Week	�2	•	2007

 Evenementen Agenda

Maart

Postzegelclub: 
Open dag, in Pluspunt Noord. 
Aanvang 19.00 uur.

Zandvoortse Bomschuit Bouwclub: 
Open Dag. Tolweg 10a, 14.00-17.00 uur 

Circus Moskou: op het terrein 
van Circuit Park Zandvoort

Cabaret: in Circus Theater Zandvoort: 
Comedy Explosion, 
aanvang 20.15 uur 

Luisteren in je leunstoel: 
voorleesactiviteit voor ouderen. 
Bibliotheek Duinrand, 
aanvang 14.30 uur.

April

Circuit Park Zandvoort: 
Paasraces (Dutch Power Pack) 

Circuit Park Zandvoort: 
Clubspecial

Classic Concerts: 
Vrouwenkoor Malle Babbe 
o.l.v. Leny van Schaik
Protestantse Kerk, 
aanvang 15.00 uur

Mei

Circuit Park Zandvoort: FIA World 
Touring Car Championschip (WTCC) 
 

Opnieuw Taizédienst
In de aanloop naar Pasen 
wordt vrijdagavond 23 maart 
een oecumenische Taizé-ge-
bedsdienst gehouden in de 
Agathakerk aan de Grote 
Krocht. De dienst, meerstem-
mige zang, enkele lezingen 
en stilte en gebed, begint 
om half acht en duurt ruim 
een half uur. Na afloop wordt 
voor wie dat wil, nog even 
nagepraat met een kop kof-
fie of thee. Wie op 23 maart 
graag wil mee zingen kan al 
om zeven uur terecht in de 
ontmoetingsruimte achter 
in de Agathakerk. Onder lei-
ding van dominee J. Verwijs 
van de Protestantse kerk 
worden de verschillende lie-
deren alvast meerstemmig 
doorgenomen. Ze zijn deels 
gelijk aan de liederen van de 
oecumenische dienst van 11 
februari jl. in de Protestantse 
kerk. Na afloop van de dienst 
op 23 maart wordt bekeken 
of de Taizé-gebedsdiensten 
in Zandvoort een vervolg 
kunnen krijgen.

Nieuwe borden

De gemeente heeft nieuwe 
informatieborden geplaatst 
met de tekst ‘hoort en zegt 
’t Zandvoort’. De borden zijn 
vervangen voor de aankon-
digingborden die voorheen 
aan de bovenkant van lanta-
renpalen waren bevestigd. 
De nieuwe borden zien er 
stevig uit maar zijn wel gro-
ter dan de oude exemplaren. 
We gaan er vanuit dat de ge-
meente zich heeft gehouden 

aan de voorschriften die zij zelf 
heeft gesteld aan voorwerpen 
op, aan of boven de weg. Aan 
sommige lantarenpalen han-
gen nog de oude borden die 
totaal verkleurd en zelfs leeg 
zijn. Die kunnen beter wegge-
haald worden.

Voorrang
Nu de hekken rond de wa-
terleidingduinen tot 2 meter 
verhoogd zijn, is het voor de 
herten moeilijker om naar de 
overkant te gaan waar nog 
groenere blaadjes groeien. 
Van de week reed ik ’s mid-
dags naar de verkeersrotonde 
bij Nieuw Unicum toen er een 
mooi hert met gewei de roton-
de overstak. Klaarblijkelijk was 
hij via het toegangshek geko-
men dat overdag open staat. 
Helaas had ik geen fototoestel 
bij me om van dit tafereeltje 
een foto te maken. Trouwens, 
het hert had voorrang want hij 
liep al op de verkeersrotonde.

Gestolen
In de periode dat er in 
Zandvoort twee beelden 
zijn gestolen, blijkt dat er op 
29 januari nóg een beeld is 
ontvreemd. Het is het mooie 
bronzen beeld wat op een stuk 
basalt van een brug uit 1800 
stond bij de vijver van Nieuw 
Unicum. Het kunstwerk stelde 
‘opvliegende eenden’ voor en 
is gemaakt door een kunste-
naar uit Afrika. De sculptuur 
is een schenking van Stichting 
Vrienden van Nieuw Unicum 
ter ere van het 25 jarig bestaan 
in 1995. Uiteraard is er aangif-
te gedaan maar tot op heden 
is er nog geen spoor van het 
beeld gevonden.

Fietsen boulevard
Naar aanleiding van een be-
richtje van vorige week over de 
overlast van fietsers meldde 
een mevrouw het volgende. 
“Het rijden in de verboden 
richting door fietsers is niet 
alleen hinderlijk maar ook ge-
vaarlijk. Vooral langs de bou-
levard is de situatie dusdanig 
dat je met je kinderen goed 
moet opletten om niet aange-

reden te worden. De fietsers 
rijden doodleuk op de stoep 
en waarschuwen je bellend 
dat jij opzij moet. Misschien 
kan daar weer eens aandacht 
aan besteed worden.” In het 
beleidsplan fietsverkeer 
1998 is al aangegeven dat 
een in twee richtingen bere-
den fietspad vereist is langs 
Boulevard de Favauge. Dit 
fietspad moet het fietspad 
langs de Boulevard Barnaart 
met het fietspad richting 
Noordwijk verbinden. Maar 
om deze fietsplannen te 
realiseren zal toch eerst de 
Middenboulevard aangeno-
men moeten worden. En dat 
kan nog jaren duren. Dus zit 
er niets anders op dan om 
ook hier flink te gaan hand-
haven. Misschien is het een 
optie om een duidelijke 
fietsbewijzering aan te bren-
gen zodat de recreant weet 
hoe de doorgaande fiets-
route is van Noordwijk naar 
Bloemendaal?

Duiven op het plein

De duivenpopulatie rond 
het Raadhuisplein is de laat-
ste tijd aardig verminderd. 
Hoewel er toch nog altijd 
mensen zijn die het leuk vin-
den om de duiven te voeren. 
Het is toch beter om dit niet 
te doen want niet alleen de 
duiven komen op het voer af 
maar ook de meeuwen pik-
ken zo een graantje mee. En 
die hebben we liever niet in 
het centrum!
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Iets te 
(ver)kopen?

Plaats een 
Zandkorrel

(zie pagina 10)
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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

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

‘Woodstock Night’ 
in teken van ‘War Child’

Met sterren als Jimi 
Hendrix, Jenis Joplin, 
Santana, Joe Cocker en vele 
andere gouden oude top 
muzikanten. Woodstock 
Night staat voor War Child 
en ‘Peace in Irak and the 
rest of the World’. Elke 
bezoeker is verplicht om 
minimaal € 2,00 in de 
collectebus van War Child 
te doneren, om toegang te 
krijgen tot deze sfeervolle 
sixties par ty 
avond. Het tota-
le bedrag wordt 
gedoneerd aan 
de stichting , 
die zich inzet in 
gebieden waar 
kinderen het 
zwaar te verdu-
ren hebben door 
oorlog. 

‘Greenday’
Niet de band zelf maar 
de niet van echt te onder-
scheiden Engelse tribute 
band Green-Ishday treedt 
vrijdag 30 maart op in 
muziek café Sandbar.

De Punkrock, de looks en 
show zijn ongeëvenaard 
identiek. Green-Ishday 
staat een dag later op het 
‘Raise your hands’ festival 
in Den Haag. Ze zijn vaak 
te horen op City FM, die de 
kaarten (à €17,50) voor het 
festival promoot. 
In Zandvoort  speelt 
Green-ishday op vrijdag 
en kost een kaartje slechts 
€ 5,00. 

Zaterdag 31 maart gaat muziek café Sandbar he-
lemaal terug  naar de jaren 60 met een heuse 
‘Woodstock Night’. Deze avond staat geheel in het 
teken van het bekendste Peace festival aller tijden.

VERMIST!
Onze lieve kater “Tigger”

	 Mist linker oog.
 Vier witte pootjes (sokjes)
 Witte bef.
 Cypers

Heeft u informatie dan graag bellen naar:
06-18638764 of 0044-7894416970
email: tigger.cat@tiscali.co.uk

•
•
•
•

Mickey’s Café 
op het Circuit

Zoekt per direct een leuke collega
om ons raceteam full-time te

komen versterken.

Ben je tussen de 18 en 28 jaar
en heb je horeca ervaring

bel dan: 06-51013037

Uitslag enquête aangeboden
Dinsdagmiddag is op het Circuit Park Zandvoort de uitslag van 
de Zandvoortse Courant enquête aangeboden aan Erik Weijers, 
bedrijfsleider 
van het circuit. 
De enquête 
werd gehou-
den naar aan-
leiding van de 
uitspraak van 
de Hoge Raad 
over de door 
de provincie 
goedgekeurde 
zeven extra 
geluidsdagen.

Weijers was verrast met de 
uitslag en ziet het als een 
steun in de rug van het me-
rendeel van de Zandvoortse 
bevolking.  Gillis Kok, overhan-
digde namens de Zandvoortse 
Courant tevens alle schrif-
telijke reacties die bij de krant 
waren binnengekomen.  In 
totaal waren dat er circa  
200, die via de e-mail, het en-
quêteformulier en schriftelijk 
bij de krant waren binnenge-

komen, bijna allemaal positief. 
Pas vorige week, toen er in de 
krant een artikel verscheen 
met de eerste schriftelijke ne-
gatieve reactie, kwamen er na 
het sluiten van de krant nog 
een drietal bij.

Weijers zal de reacties van 
de lezers van de Zandvoortse 
Courant bestuderen en zien 
of hij die kan voegen bij een 
eventuele officiële motie.

Storm slaat opnieuw toe

Afgelopen zondag 15 maart, na 
de derde storm in successie,  
was de situatie bij het naakt-
strand terug bij af. De taluds 
waren wederom weggeslagen 
door het kolkende water. De 

maker van deze foto, strand-
pachter Adri Bos van Ganpati, 
intuïtief had hij de opbouw 
van zijn paviljoen uitgesteld. 
Een wijze beslissing gezien het 
hoge water.

Vervolg van pagina 1
haar naam voor het aquarium 
mailen naar de Nederlandse 
afdeling van Dubai Europe, 
press.dubai.uk.com@live.nl ter 
attentie van Samuel Carsson. 
Tijdens de onthulling van de 
maquette wordt ook de naam 
bekend gemaakt. 

Trouwen
In een interview met Frank 
Beijk, afdelingshoofd van 
Ontwikkeling en Beheer van 
de gemeente Zandvoort, 
komt naar voren dat ook de 
gemeente zeer enthousiast is 

over het project. Vooral nu er 
meer jaarrond paviljoens op 
het strand geplaatst mogen 
worden, kan Zandvoort een 
extra toeristische trekpleister 
goed gebruiken. Er wordt ook 
gekeken of er, net zoals bij het 
Georgia Aquarium in Atlanta 
(VS), huwelijken kunnen wor-
den gesloten in deze bijzon-
dere ambiance. Het jaarrond-
paviljoen Club Maritime,vlak 
naast het aquarium, kan fun-
geren als restaurant waar ook 
de mogelijkheid bestaat voor 
eventuele recepties.
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Komend weekeinde 
beter weer in de aanbieding

Een kenmerk van zo’n stromings-
patroon is (tegenwoordig) de vrij 
korte duur ervan en langer dan 
een week duurt die pure noorde-
lijke kilte zelden. Afgelopen maan-
dagochtend beleefden we het 
dieptepunt van het ‘maartkou-
degolfje’ met op diverse plaatsen 
sneeuw, die ook bleef liggen op 
Zandvoort en in Bentveld (bijna 
2 cm.) en eventjes min 40 gra-
den op vijf kilometer hoogte als 
klapstuk.

De scherpste kantjes zijn er inmid-
dels wel vanaf, woensdag gooide 
een randstoring nog wat roet in 
het eten met periodiek regen. Niet 
het ideale voorjaarsplaatje voor-
alsnog, uitgerekend op de dag dat 
de astronomische lente aanvangt. 
Donderdag geeft ook nog regen-
perikelen, terwijl op vrijdag (niet 
honderd procent droog) geleide-
lijk een weersverbetering inzet in 
de Benelux, die vooral vlak na het 
weekeinde nog wat meer gestalte 
krijgt gelukkig.

Vooruitblikkend zien we dus dat 
zich vanaf het aanstaande week-
einde een oostelijke circulatie in-
stelt met een beer van een hoog 
boven Scandinavië, waar menig 
winterliefhebber acuut ernstig 
jaloers van wordt, maar helaas… 
te laat. Als we zo’n setting een 
maand eerder hadden gehad 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

‘Maart roert zijn staart’ is een overbekend weergezegde en 
goeddeels gebaseerd op de honderden jaren oude weer-
kundige praktijk. Juist in het tweede gedeelte van deze 
maand doemt namelijk vaak een koude noordelijke stro-
ming op die ijskoude poollucht helemaal tot aan Noord-
Afrika brengt.

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?
Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

zouden we kunnen schaatsen, 
maar tegenwoordig verschijnen 
de meest mooie winterkaarten 
dus gewoon ‘off season’.

Concreet betekent dit voor het 
weer begin volgende week een 
aantal dagen droog met meer zon 
en ook hogere temperaturen tot 
een graad of 15 en we moeten niet 
raar opkijken als het ook ergens 17 
of 18 graden wordt. Geruststellend 
dus voor die paar strandtenthou-
ders (dit vooruitzicht) die het wel 
even heel benauwd kregen een 
paar dagen terug met dat hoge 
water ineens. Met wat geluk pro-
fiteren we een groot deel van de 
week van genoemd drukgebied.

Kijken we dan tenslotte nog 
verder dan bestaat de mogelijk-
heid dat de stroming later weer 
tendeert naar de o zo klassieke 
noordvariant, maar dit soort af-
wisselingen van luchtsoorten zijn 
heel karakteristiek voor een over-
gangsmaand als maart of april.

Het Europese weercentrum 
voor de middellange termijn in 
Engeland voorziet trouwens tot 
en met mei gemiddeld bovennor-
male temperaturen in Nederland, 
onder meer vanwege het te war-
me zeewater in de buurt.

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 6-7 10 13 14-15 

Min 4 5 5 4

Zon  15% 30% 45% 65%

Neerslag 80% 45% 20% 15%

Wind noord 4-5    nno. 4    nno. 4   oost 4   

Een ongemakkelijke waarheid
Is voormalig presidentkandidaat Al Gore een onheilprofeet, een 
roepende in de woestijn of geeft zijn documentaire ‘An Inconve-
nient Truth’ echt aan dat er nu knopen doorgehakt moeten wor-
den om moeder aarde te redden? 

door Nel Kerkman

In samenwerking met de 
Zandvoortse politieke par-
tijen Groen Links en de VVD, 
is in de enige bioscoop van 
Zandvoort de veel bespro-
ken documentaire van Al 
Gore vertoond. Aansluitend 
was er na de film van woens-
dagavond 14 maart een dis-
cussie over het onderwerp 
klimaatverandering. Het 
panel bestond uit mevrouw 
Helma Neppérus (Tweede 
Kamerlid VVD) en de he-
ren van Groen Links, Klaas 
Bruinissen (Provinciale 
Statenlid Noord-Holland) en 
Wijnand Duijvendak (Tweede 
Kamerlid). Voormalig waar-
nemend burgemeester 
Hester Maij had de touw-
tjes van de discussie strak in 
handen. 

Verdronken ijsberen

Hoewel de stoelen van de 
bioscoop gemakkelijk zitten, 
bekruipt je bij het zien van 
de documentaire een onge-
makkelijk gevoel. Het zijn de 
beelden van ijsberen die ver-
drinken, smeltende ijskappen 
in Groenland en Antarctica, 
de steeds kleiner wordende 

gletsjers, verwoestende tor-
nado’s en overstromingen, 
die aantonen dat er beslist 
iets met de natuur aan de 
hand is en dat de klimaat-
verandering écht bestaat. 
Ook de zeespiegel stijgt en 
de bodem daalt en als we Al 
Gore moeten geloven dan 
verdwijnt op een paar stuk-
jes na heel Nederland. Maar 
hoe kan je deze informatie-
stroom vertalen naar je eigen 
wereldje? Dat is vooral na de 
pauze de grote hamvraag. 

Vijf over twaalf
Een aantal bioscoopbezoe-
kers is na de film vertrok-
ken. De andere helft, die 
voor een gedeelte uit poli-
tici bestaat, kan zijn vragen 
stellen aan het deskundige 
panel. Iedereen vindt dat er 
op korte termijn iets moet 
gebeuren maar wie doet de 
eerste stap? Is het een taak 

van de overheid, provincie, de 
gemeente of een combinatie. 
De fossiele brandstof raakt 
op en we moeten meer ener-
gie halen uit zon en wind. Of 
moet er een keuze gemaakt 
worden voor kernenergie? 
Voor de VVD is kernenergie 
onontbeerlijk, daarentegen is 

kernenergie voor Groen Links 
niet bespreekbaar zolang er 
geen goede oplossing is voor 
kernafval. Maak de schone 
producten aantrekkelijk en 
laat vooral de vervuiler beta-
len, is de mening van Groen 
Links.

Zandvoort in zee
Ee n  ve r t a a l s l a g  n a a r 
Zandvoort toe is voor het 
panel moeilijker te maken. Er 
wordt gevraagd waar straks 
de afslaglijn van de Midden- 
boulevard komt. “Mogelijk 
kiest men straks voor een an-
der beleid bijvoorbeeld voor 
een voorwaartse kustverde-
diging en dan verschuift er 
niets landinwaarts” zeggen 
VVD en Groen Links. Het pro-
bleem met de laatste zandaf-
slag in Zuid en Bloemendaal 
wordt ook aangekaart. Het 
panel vindt dat veiligheid 
voorop moet staan. Neppérus 
geeft aan dat ze navraag doet 
bij staatssecretaris Schulz 
om te kijken of de zandsup-
pletie die in 2008 zou wor-
den uitgevoerd naar voren 
geschoven kan worden. “Zo, 
die hebben we in de knip” 
zegt discussieleider Hester 
Maij vrolijk, “nu nog het pro-
bleem van het overtollige 
zand wat niet vervoerd mag 
worden naar noodleidende 
plaatsen.” 

Circuit
Uiteraard kon de vraag niet 
uitblijven: hoe staat het pa-
nel tegenover het circuit? 
Neppérus is zelf geen be-
zoeker van het circuit en laat 
het over aan de gemeente. 
Bruinissen en Duijvendak 
zijn geen voorstander van la-
waairecreatie. Marcel Meijer 
is de laatste inspreker, hij 
doet een oproep om geen 
fietspaden aan te leggen in 
de Amsterdamse waterlei-
dingduinen. 

Conclusie
Al met al een fascinerende 
documentaire die het pu-
bliek en de overheid moti-
veert om nu actie te onder-
nemen met schonere auto’s, 
spaarlampen, vaker de fiets 
gebruiken en minder te gaan 
vliegen. Maar eerst moeten 
er afspraken gemaakt wor-
den met de landen (Amerika, 
China, India, Australië).

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

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Juliana van Stolbergweg 17  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 419.000,- k.k.

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Brederodestraat 89  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 895.000,- k.k.

• Een bijzonder royale vrijstaande villa met 
carport, oprit voor meerdere auto’s en zeer 
besloten, riante tuin!

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar 
karakteristieke elementen (o.a. glas in lood, 
paneeldeuren, balkenplafonds);

• Royale hal, sfeervolle woonkamer-en-suite met 
schouw en opensl. deuren naar aangrenzende 
eetkamer met schuifpui naar achtertuin, woon-
keuken vzv div. inbouwapparatuur, bijkeuken/
gastenverblijf, luxe badkamer met douche-
cabine, wandcloset, wastafel, 4 slaapkamers,  
2e luxe badkamer met dubbele wastafel,  
whirlpool en douchecabine;

• De besloten achtertuin is gelegen op het  
zuidoosten heeft een oppervlakte van maar 
liefst ca. 230 m²!

• Woonoppervlakte ca. 180 m², perceelgrootte  
ca. 500 m², inhoud ca. 475 m³.

Raadhuisplein 10  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 419.000,- k.k.

• Riant 3-kamer appartement met loggia en 
balkon, gesitueerd middenin het hart van het 
dorpscentrum van Zandvoort!

• Het appartement maakt onderdeel uit van een 
kleinschalig appartementencomplex (5 apparte-
menten) boven het Jupiter Plaza winkelcentrum 
en is in 2002 gebouwd;

• Entree, zeer royale hal, zonnige woonkamer opge-
splitst in eetkamer met aangrenzende living met 
toegang tot loggia, luxe, landelijke keuken vzv 
div. inbouwapparatuur met toegang naar balkon, 
bijkeuken, luxe badkamer voorzien van whirlpool, 
sep. doucheruimte, wastafelmeubel, wandcloset 
en vloerverwarming, 2 ruime slaapkamers;

• Appartement is op het zuidwesten gelegen,  
loggia en balkon zijn op het zuiden gelegen;

• Een luxe, in uitstekende staat verkerend,  
appartement met gezellig uitzicht op het  
levendige Raadhuisplein van Zandvoort!

• Woonoppervlakte ca. 135 m², inhoud ca. 340 m³.

Tjerk Hiddestraat 10-1  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 299.000,- k.k.

• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd  
stijlvol 4-kamer appartement met 2 balkons, 
deels zeezicht!

• Gelegen op de 1e etage, op een steenworp 
afstand van strand, boulevard en duinen;

• Zonnige living (zuid ligging) met schuifpui  
naar riant balkon, aangrenzende eetkamer  
(voorheen slaapkamer), moderne keuken  
vzv div. inbouwapparatuur, luxe badkamer  
vzv whirlpool, wastafelmeubel, wandcloset  
en design radiator, 2 slaapkamers;

• Woning beschikt over 2 balkons op resp.  
zuidwesten en oosten;

• Het appartementencomplex is recent aan  
de buitenzijde volledig gerenoveerd;

• U hoeft alleen nog maar uw koffer met  
kleding te pakken!

• Woonoppervlakte ca. 90 m², inhoud ca. 220 m³.

• Midden in het “Groene Hart” van Zandvoort 
gelegen eengezinswoning welke de afgelopen 
jaren grotendeels gerenoveerd is!

• Royale woonkamer met toegang tot achtertuin 
en semi-open keuken, moderne keuken in  
L-opstelling vzv div. inbouwapparatuur en toe-
gang tot tuin, 3 slaapkamers op 1ste verdieping 
en 4e ruime slaapkamer met dakkapel op zolder, 
moderne badkamer met douchecabine, wasta-
felmeubel, wandcloset en designradiator;

• Deze 50-er jaren woning beschikt over een 
voortuin op het zuidwesten en een besloten, 
onderhoudsvriendelijke 12 meter diepe achter-
tuin op het noordoosten met stenen schuur;

• Een charmant woonhuis op een geliefd stukje in 
het “Groene Hart” van Zandvoort!

• Woonoppervlakte ca. 120 m², perceel ca. 190 m², 
inhoud ca. 280 m³.

Van Speijkstraat 9a  Zandvoort

• Verrassend ruime, karakteristieke 5-kamer 
bovenwoning (2 woonlagen) met royaal terras 
op het zuidwesten !

• Gesitueerd nabij NS station en op loopafstand 
van strand, zee, duinen en centrum;

• Entree via trap, royale hal met toegang tot  
4 slaapkamers, moderne badkamer en opgang 
naar de living op de 2e verdieping. Royale  
L-vormige living met luxe, landelijke open  
keuken voorzien van div. inbouwapparatuur, 
open haard en toegang tot het riante terras;

• Op de 1ste verdieping 2 balkons aan voor- en 
achterzijde, op de 2e verdieping ruim terras op 
het zuidwesten;

• Uitstekend onderhouden en verrassend ruim: 
een woning die het bekijken absoluut waard is!

• Woonoppervlakte: ca.160 m² (incl. terras), 
inhoud ca. 400 m³.

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

Nassauplein 10  Zandvoort

• Ruime bovenwoning met 2 balkons op zeer 
gewilde, autoluwe lokatie in de “Parkbuurt”!

• Een karakteristieke, goed onderhouden boven-
woning 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  
en openslaande deuren naar balkon, nette 
keuken voorzien van div. inbouwapparatuur, 
moderne badkamer voorzien van ligbad,  
douche en wastafelmeubel, 3 slaapkamers;

• Woonoppervlakte: ca. 100 m², inhoud ca. 260 m³

Vraagprijs:
€ 229.000,- k.k.
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Asian Delights

 “Niet dat het een makkelijke 
plaats is; het is hier moeilijk 
zaken doen. Je bent erg af-
hankelijk van het toerisme en 
ik heb toch de indruk dat er 
steeds minder mensen komen. 
Daarnaast is het parkeren ook 
een probleem. Dat geldt niet 
alleen voor de ‘afhaalklanten’ 
maar ikzelf als ondernemer 
moet ook iedere keer apart 
betalen”, aldus de eigenaar. 

Onbeperkt
Lau vindt het daarom van 
belang om steeds nieuwe 
initiatieven te ontplooien. In 
het zeer ruim opgezette res-
taurant kan men als vanouds 
genieten van gerechten uit de 
traditionele Chinees/Indische 
keuken. Daarnaast is het ook 
mogelijk om gebruik te ma-
ken van het wokbuffet c.q. de 

Japanse tipanyakiplaat, waar 
men onbeperkt kan kiezen uit 
een grote reeks verse ingredi-
enten zoals vis, garnalen, os-
senhaas, kipfilet en natuurlijk 
diverse groenten en kruiden. 
Daarmee komen ook de vege-
tariërs goed aan hun trekken 
bij Asian Delights.  

Wok to go
Eddy Lau: “Als nieuwste loot 
presenteren wij ‘Wok to go’. 
Voor veel mensen is de ge-
bruikelijke hoeveelheid bij een 
Chinese afhaalmaaltijd aan de 
grote kant. Wij bieden de klan-
ten nu naast het maandelijkse 
voordeelmenu ook een eenper-
soonsverpakking aan. Vanaf 
€5,50 (varkensvlees of kippen-
vlees) inclusief witte rijst, bami 
of nasi en een saus naar keuze. 
Voor biefstuk betaalt men €1 

Hoewel hij al twee Chinese specialiteitenrestaurants  
bezat, vond eigenaar Eddie Lau het ruim drieënhalf jaar  
geleden een uitdaging om naast Haarlem en Heemstede 
ook Zandvoort te veroveren.Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

E-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Recent en compleet gerenoveerde ruime eenge-
zinswoning met patio op het westen, zijpoort en 
achterom. Gesitueerd in het centrum op 1 minuut 
loopafstand van het strand. 
• L-vormige woonkamer (ca. 40 m2)
•  Halfopen keuken voorzien van diverse inbouw-

apparatuur
• 2 slaapkamers
•  Moderne badkamer v.v. ligbad, douche, 

wastafelmeubel en 2e toilet

Vraagprijs € 297.500,- k.k.

Van Speykstraat 3Dr J.G. Mezgerstraat 105 Stationsstraat 3

Op de 1e etage van appartementencomplex 
Mezgerstede gesitueerd fraai verbouwd drieka-
merapp. met openslaande deuren naar balkon. 
•  Woonkamer voorzien van massief houten 

vloerdelen (Afzelia)
•  Hoogglans witte keuken in U-opstelling v.v 

diverse inbouwapparatuur 
• 2 slaapkamers met kastenwand
•  Moderne badkamer met douchecabine, wasta-

felmeubel en toilet
•  Eventueel inpandige afgesloten garage ter 

overname voor € 27.500,-     
Vraagprijs € 229.000,- k.k.

In afgesloten garage gelegen parkeerplaats.

• Gelegen in Park Duynwijk, La Spezia
• Grootte ca. 18 m2

• Toegangsdeur op afstand bedienbaar
• Servicekosten € 18,- per maand

Vraagprijs € 27.000,- k.k.

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

 57 
Zandvoort

Vraagprijs: € 239.000 k.k.

Uw woning verkopen? Bel voor gratis waardebepaling!

Fraai 3-kamerappartement op een prima locatie 
gelegen achter de boulevard met fraai landzicht 
en een zonnig balkon op de 2e etage.  
Tevens is het geheel voorzien van dubbel glas.

• Lift aanwezig, parkeren op eigen terrein 
mogelijk;

• Servicekosten € 296,= incl. voorschot  
stookkosten;

• Woonoppervlakte: ca. 75 m2.

Vraagprijs: € 115.000 k.k.

Vraagprijs: € 169.500 k.k.

Gelegen op de 1e etage deze goed onderhouden 
recreatiewoning met uitstekende verhuur-
mogelijkheden. Recentelijk gemoderniseerd, 
o.a. keuken en badkamer.

• Servicekosten € 75,- per maand;
• Woonoppervlakte: ca. 40 m2;
• Goede parkeermogelijkheden.
  

U zoekt een karakteristieke woning met 2 slaap-
kamers in het centrum van Zandvoort?
In de Zuiderstraat nabij het strand, de duinen 
en het centrum staat deze gezinswoning met 
voor- en achtertuin, 2 slaapkamers en een ruime 
badkamer met ligbad en douche.

• De woning verkeert is een prima staat en 
 kan zo betrokken worden;
• Sfeervolle details aanwezig, de oude  

potkachel en balkenplafond;
• Woonoppervlakte ca. 75 m2.

De Schelp 
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 Tjerk Hiddesstraat 

 2a 
Zandvoort

Zuiderstraat

De navolgende werkzaamheden 
kunnen wij voor U verzorgen:

• Administraties  
voor het midden- en 
kleinbedrijf en starters.

• Jaarrekeningen.
• Inkomstenbelasting 

voor particulieren.
• Loonadministratie.

Oosterstraat 3
2042 VE  Zandvoort

Hendriks
Administratie- en 
Boekhoudkantoor

023 - 5737825
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Het huidige college is nu een jaar actief. Tijd voor een 
rondje vragen over de huidige stand van zaken. Wekelijks 
stelt de krant dezelfde zes vragen aan een persoon uit de 
Zandvoortse politiek. 

Politiek Interview

1
Deze week is het woord aan:

Joke Draijer, 
fractievoorzitter Gemeen-
tebelangen Zandvoort

2
3 6

5

4

Vraag 1:
Wat heeft het college 
volgens u zoal bereikt in 
het eerste jaar?
Als belangrijkste denk ik het 
WMO uitvoeringsproject op 
touw gezet. Dat was een gi-
gantische klus. Dan, in mijn 
ogen, de scherven van het 
Ruimte Functioneel Plan 
voor de Middenboulevard  
na de verkiezingen bij 
elkaar geveegd, er een 
sausje bij gezocht en in de 
vorm van het Ruimtelijke 
Functionele Verkenning ge-
goten. Vervolgens zijn we in 
afwachting of dit duurzaam 
gelijmd kan worden. Ik kan 
weinig zaken bedenken die 
uitgevoerd of bereikt zijn 
hoogstens wat niet is be-
reikt, denk daarbij aan de 
bouwvergunning voor Zorg 
aan Zee die vorig jaar maart 
is afgegeven maar met de 
bouw is nog steeds niet ge-
start. Een bouwvergunning 
is maar voor 1 jaar geldig!

Vraag 2:
Wat staat er voor de komende 
drie jaren bovenaan uw 
politieke agenda?
Op 1 staat bij ons nog steeds 
de Middenboulevard met 
als goede tweede de brede 
school in het Louis Davids 
Carré met ondergrondse 
parkeergarage. Die er al had-
den moeten zijn!

Vraag 3:
Vindt u dat er een referendum 
over de Middenboulevard 
moeten komen?
Nee, wij zijn niet voor een 
referendum. Dat heeft 
voor nu geen toegevoegde 
waarde meer. Er is al teveel 
tijd en geld verloren gegaan. 
Wanneer je nu een referen-
dum houdt, betekent dat al-
leen maar nog meer vertra-
ging. Indien wij als gemeente 

zo besluiteloos blijven, gaat 
straks de Rijksoverheid het 
van ons overnemen en dan 
mogen wij als gemeente 
Zandvoort helemaal niets 
meer inbrengen.

Vraag 4:
Bent u voor meer samenwer
king met de regiogemeenten 
of zelfs voor een fusie?
Wij zijn voor een echte sa-
menwerking en daarmee be-
doelen we dat je als buurtge-
meente ook met elkaar moet 
kijken naar een oplossing 
voor bijvoorbeeld de door-
voer van het verkeer en wel 
op zo een manier dat onze 
buurtgemeenten hier weinig 
last van hebben maar wij als 
Zandvoort ervan kunnen pro-
fiteren. Het mes snijdt dan 
aan twee kanten. Wanneer 
je alleen wilt samenwerken 
als het in je eigen straatje 
past ben je niet goed bezig. 
Dus wel samenwerken zelfs 
op een breder terrein dan nu 
maar geen fusie.

Vraag 5:
Hoe zou het bereikbaarheids
probleem van Zandvoort 
opgelost kunnen worden?
Ik denk dat een directe ver-
binding met de snelweg het 
beste zou zijn. Je moet dan 
wel durven te investeren in 
bereikbaarheid en in duur-
zaam toerisme. Besluiten 
durven nemen is dan heel 
belangrijk.

Vraag 6:
Wat is uw belangrijkste 
punt voor het profiel van 
de nieuwe burgemeester?
Een daadkrachtige burge-
meester, open en recht door 
zee.

meer en voor garnalen is de 
prijs €7,50 per portie. Omdat 
het Oosterse restaurant vlak 
naast het station ligt, is ‘Wok 
to go’ ook reuze handig voor 
bijvoorbeeld treinreizigers op 
weg naar huis. 

Catering op maat
Voor feestjes of andere gele-
genheden, waarbij vijftien per-
sonen of meer aanwezig zijn, 
biedt Asian Delights een twee-
tal mogelijkheden. In de zaak 
is een aparte zaal beschikbaar. 
U kunt echter ook thuis of el-
ders, bijvoorbeeld na afloop 
van een sportactiviteit, gebruik 
maken van catering op maat. 
Het lopend buffet houdt in dat 
men persoonlijk de maaltijd 
bezorgt. De gerechten blijven 
dan de hele avond warm op 
de speciale warmhoudplaten. 
Na afloop wordt alles keurig 
weer opgehaald. Wilt u het he-
lemaal makkelijk maken, dan 
kan er voor slechts € 0,50 per 
persoon extra borden en be-
stek bijgeleverd worden. Dan 
wordt u zelfs de vervelende af-
wasklus na afloop bespaard. 

U kunt Asian Delights vinden 
aan de Zeestraat 49, vlak bij 
het station. Het telefoonnum-
mer is 5714567 en vanaf 16.00 
uur kunt u er terecht voor zeer 
smakelijk Oosters eten.

Fotokring Zandvoort
In de maand april organiseert de Fotokring 
Zandvoort weer haar jaarlijks terugkerende 
fotoëxpositie. Tijdens deze 50ste expositie 
worden circa 40 foto’s tentoongesteld in de  
bibliotheek Duinrand.

Bijna alle foto’s zijn in kleur en het grootste ge-
deelte is digitaal gemaakt. De afgelopen jaren is 
de ontwikkeling en de opkomst van de digitale 
fotografie ongekend. De zichtbare verschillen met 
de analoge fotografie zijn bijna niet meer herken-
baar. De digitale fotografie heeft daarentegen 
eindeloos veel mogelijkheden voor het bewerken 
van foto’s.

De expositie wordt gehouden van maandag 2 april 
tot en met vrijdag 27 april, tijdens de openingstij-
den van de Zandvoortse Bibliotheek. Daar vindt 
tevens op zaterdag 7 april van 10.00 tot 14.00 uur 
de open dag plaats van de Fotokring Zandvoort. 

Uitvoering 
muziekschool 

New Wave
De leerlingen van muziekschool New Wave 
spelen op zaterdag 31 maart een nieuwe 
uitvoering. De anderhalf uur durende uit-
voering begint om 19.00 uur in Pluspunt 
Noord. De toegang is gratis.

Bij de recent georganiseerde Popuitvoering 
presenteerden 30 leerlingen in de leeftijd van 
12 t/m 19 jaar zich aan het circa 150 man tel-
lende enthousiaste publiek. Ditmaal staan 
de meer klassiek- en lichte muziek geori-
enteerde leerlingen in de belangstelling. 
Speciale aandacht gaat ook nu weer uit naar 
samenspel: kleine maar ook grotere groep-
jes van leerlingen op gitaar, piano, keyboard, 
viool en fluit.
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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

.................
Rozenobel Antiek 

vraagt te koop: 
meubelen,  

oud speelgoed, kristal,  
porselein,  

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Tel. 5731787, 
ook op zondag. 

Dinsdag gesloten. 
.................

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang   Willemstraat 
20, 1e etage). 

 Voor informatie,
bel: 06-42053349

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

Brommerhelm, 
maat 64. 

Bel. 06-460 460 26
.................

Heel hartelijk bedankt, 
alle lieve mensen die 

geholpen hebben met 
het inzamelen van 
kleding! Geweldig!  

Ook de medewerking 
van de krant  

heel veel dank!  
J. Waterdrinker

................. 
Huish. hulp gezocht. 

Door oudere
alleenstaande heer. 

Voor 3-4 uur  
per 2 weken.  
Tel. 5713863  

Woning gezocht: 
3-kamerwoning in 

Zandvoort. Huur ca. 
€500. Voor vrouw 50 
jaar. Wie weet er een 

leuke woning voor 
mij? Tel. 06-53794787

.................
Gevraagd: 

Jonge dames vanaf 
18 jaar voor erotiek, 
€100. Discretie ver-
zekerd. Tel. 5716998

.................
Thuis pedicure 

Zandvoort
Heeft nog tijd voor u!  
€20 per behandeling.  

Lid Provoet. 
Tel. 06-4879 1471

.................
Let op:  

a.s. wo/do/vr/za  
12/17 uur verkoop van  

div. faillisements-
partijen.

Ze zijn er weer!!! 
Damesfiets, Harley 

Chopper, Beachcruiser, 
allen €149.

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 xxxl. 
€15 p.st./3 voor €25.
Nw. Fietsen 18 versn. 
€99. Omafiets €149. 

Tuinsproeier met 
timer €20. De stunter 

verkoophal. Duinstraat 
14 (t.o. brandweer)

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en  
repareren van alle  

soorten zitmeubelen.  
Lage prijzen en uitste-

kende referenties!  
Bel voor een  

vrijblijvende offerte: 
5747179 of  

06-2747 2920 (Zandvoort)

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

Afsluiting Comedy-seizoen in zicht
Aankomende zondag gaat Comedy Explosion het comedy-seizoen 
in Circus Zandvoort alweer afsluiten. Comedy Explosion is in ons 
land één van de comedy-groepen van het eerste uur. 

Opgericht in 1992, toen 
vier Amerikaanse comedi-
ans, waaronder Rick Aviles 
en Lewis Black de harten 
stalen van het kritische 
Amsterdamse publiek. 
Inmiddels is de Comedy 
Explosion uitgegroeid 
tot een laboratorium 
voor nieuw talent. Omdat 
er zo vaak gespeeld kan 
worden, leren de come-
dians in hoog tempo wat 
nodig is om te overleven 
voor een kritisch publiek. 
Wie faalt, valt af. Een mooiere 
leerschool is er niet. Hard, maar 
helder. 

Grote namen
De grote namen van de Comedy 
Explosion, van wie er veel inmid-
dels een eigen theaterprogram-
ma hebben, spelen geregeld in 
de stand-up theatershow. Dit 
zijn namen als Javier Guzman, 

Claudia de Breij en Wilko Terwijn. 
Allen hebben reeds in Zandvoort 
opgetreden en waren hier zeer 
enthousiast over. Ook Samba 
Schutte, welke onlangs zeer suc-
cesvol optrad in Circus Zandvoort, 
maakt deel uit van de Comedy 
Explosion. Naast deze gevestigde 
namen is er de kans om kennis 
te maken met aanstormend ta-
lent. Welke vier stand-uppers er 

uiteindelijk te zien zijn, is altijd 
weer een verrassing. Zeker is wel 
dat het een garantie is voor een 
explosieve avond, geschikt om te 

lachen!

Kaartverkoop
Er is nog een beperkt aan-
tal kaarten beschikbaar 
voor Comedy Explosion. 
Voor informatie over de 
kaartverkoop kunt u te-
recht bij Circus Zandvoort, 
571 8686. Tevens zijn er via 
www.circuszandvoort.nl 
kaarten verkrijgbaar.

Wie op de hoogte ge-
houden wil worden van 

komende stand-up comedy en 
cabaretprogramma’s van Kunst 
Circus Zandvoort kan zich op-
geven via website www.circus-
zandvoort.nl of bij de balie van 
Circus Zandvoort.

Voor meer informatie: 
Stichting Kunstcircus Zandvoort
Lana Lemmens Tel.: 023-5731725
@mail: lana.l@playin.nl

ZANDKORRELS C U L T U U R

Verrassend concert 
in Protestantse kerk

Afgelopen zondag concerteerde accordeonorkest Progressio-
Marinucci uit Rotterdam in het kader van de Kerkpleinconcer-
ten. De Protestantse kerk was  redelijk gevuld. Degene die niet 
waren gekomen zullen spijt krijgen dat ze er niet waren: het 
werd een zeer verrassend concert!

door Joop van Nes jr.

Accordeonorkest Progressio-
Marinucci werd in 1950 opge-
richt. Een BZ’er, Carl Simons (zelf 
een niet onverdienstelijk accor-
deonist en jarenlang orkestlid), 
stond mede aan de wieg hier-
van. Afgelopen jaar promoveer-
de het orkest naar de eredivisie 
van de NOVAM, de Nederlandse 
Organisatie voor Accordeon & 
Mondharmonica.

Kwaliteitsorkest
Wie de accordeon beschouwt 
als een instrument dat met 
name in de cafés en langs de ka-
des van de Nederlandse haven-
steden werd gebruikt (zie elders 
in deze krant), komt bedrogen 
uit als hij of zij de hoge school 
van de vaderlandse accordeon-
orkesten aanhoort. Want hoge 
school is de kwaliteit die het 
Rotterdamse orkest laat horen. 
De aankondiging ging uit van 
‘een gevarieerd programma met 
een mix van klassieke thema’s 
en inspirerende volksmuziek’. En 
dat werd het ook.

Zeer indrukwekkend 
Voor de pauze liet het orkest, on-
der leiding van dirigent Toos de 
Wit, een mooie mix horen van 
het aangekondigde. Met name 
het stuk naar een pianoconcert 
van Tjaikovski, bewerkt door de 
eigen dirigent en gespeeld op 
het Nederlands Concours voor 
accordeonorkesten, was zeer 

door Nel Kerkman

Plantsoenbeeldje
Het beeldhouwwerk 
van Van Pallandt is één 
van de vijf beelden die 
in 1964 in een sneltrein-
vaart door burgemeester 
Van Fenema zijn onthuld. De 
kunstverfraaiing is daarna een 
poosje tot stilstand gekomen 
omdat de speciale kunstpot 
moest worden aangezuiverd. 
Wie de sponsors waren die de 
pot vulden, daar werd destijds 
zeer geheimzinnig over ge-
daan. Ook is niet duidelijk wat 
uiteindelijk de prijs is geweest 
van deze bijzondere sculptuur, 
die gemaakt is door een toch 

een ‘plantsoenbeeld’. Op het 
beeldje groeien mossen en 
dat doet helaas afbreuk aan 
het unieke kunstwerk. 

Charlotte Dorothée 
barones van Pallandt 
(1898-1997)
Al in haar jeugd bleek Van 
Pallandt zeer begaafd. 
Tekenen, schilderen en 
piano spelen hadden haar 
voorkeur. In die tijd was voor 
een vrouw een carrière als 
kunstenares niet weggelegd. 
Nadat haar huwelijk met 
een diplomaat na vier jaar 
was beëindigd, ging zij haar 
eigen weg. Tot 1928 was ze 
actief als schilderes en vanaf 
1929 begon ze met beeld-
houwen. Zij wordt algemeen 
beschouwd als één van de 
belangrijkste Nederlandse 
beeldhouwsters van de 
20ste eeuw. Zij gaf les aan 
Koningin Beatrix toen deze 
nog Prinses was en in 1966 
vervaardigde ze het bekende 
beeld van Koning Wilhelmina 
dat in steen in Rotterdam 
staat. In 1984 maakte ze 
hetzelfde beeld in brons voor 
het Haagse Noordeinde.

wel in den lande bekende kun-
stenares. Hoewel de opdracht 
van de gemeente was om fi-
guratieve kunst aan te leveren, 
gaat het beeldhouwwerk van 
Van Pallandt meer richting 
abstractie. Ondanks de ab-
stracte stijl is het kunstwerk 
toch herkenbaar gebleven. De 
sculptuur ‘moeder met kind’ is 
van alle kanten te bewonderen 
en dat maakt het specifiek tot 

Beeldhouwwerk: 
 Moeder met kind, 1964
Materiaal: 
 Steen 
Afmeting hoogte: 
 1.70 m (incl. sokkel)
Plaats: 
 Plantsoen A.J.v.d. Moolenstraat
Beeldhouwer: 
 Ch. D. barones van Pallandt

Beeldig Zandvoort

‘Van alle zaken die achteraf niet waar
blijken te zijn, is verliefdheid de mooiste.’

Marco Termes

Spreuk nr 3:

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

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!

16

D

Fit voor Pasen!
Lekker ”soepel” en 
”super” gekleed

De ideale combinatie!
Afspraak 06-22443639 • Gr. Krocht 20B – 5715657

(Kadobonnen kleding of massage of 
combinatie mogelijk)

Massage
bij Rosa

4

V

Eerste	Paasdag	gesloten

Tweede	Paasdag	geopend
van	�3.00-	tot	�7.00	uur

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

12

G

indrukwekkend en bepaald niet 
gemakkelijk. Het bracht ze dan 
ook naar de eredivisie van het 
concours. Vervolgens werd het 
Adagio van Albinoni op zeer in-
drukwekkende wijze gebracht.

Saxofoniste 
Na de pauze stond een aantal 
werken van uiteenlopende aard 
op het programma. Contrasto 
Grosso, een accordeonkwintet 
met orkest was heel anders 
van aard dan de ‘Tango pour 
Claude’. Het programma sloot 
af met een tweetal recente stuk-
ken. De foxtrot ‘Ping Pong’ en de 
Glenn Millercreatie ‘American 
Patrol’ werden gespeeld samen 
met saxofoniste Malou Moor. 
De jonge Moor speelde niet on-
verdienstelijk maar miste nog 
een beetje kracht waardoor 
haar spel bijna door het orkest 
werd overspeeld. Tot slot werd 
door de dirigent ‘gevraagd’ of 
de aanwezigen nog een toegift 
wilden horen. Domme vraag: 
graag zelfs!

Zin 
om te sporten?

kijk op 
www.sportinzandvoort.nl



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Wij hebben weer een grote
collectie Tiffany lampen binnen.

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting 
op alle spiegels
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Bij besteding 
van € 10,-

een baguette  gratis

In	de	maand	maart:
Varkens	Schnitzels
naturel	of	gepaneerd

	4	stuks		€	5,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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 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.

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

 

RADIO STIPHOUT -GROTE KROCHT 34-36 - ZANDVOORT 023-5732649

MET ZANDVOORTPAS OP ALLE 
STOOM-STRIJKIJZERS EN STOOMSTATIONS 

10% EXTRA KORTING!!

RADIO STIPHOUT

VAN ZANDVOORT

Sinds tien maanden is Pizza 
Döner Plaza in de Koster-
straat gevestigd, aan de rand 
van het Kerkplein. Sinds be-
gin dit jaar is Pizza Döner 
Plaza ook deelnemer van de 
ZandvoortPas.

Baklava 
Wie van de Turkse lekkernij baklava 
wil smullen is ook bij Pizza Döner 
Plaza aan het goede adres. De zoete 
delicatesse van bladerdeeg, door-
drongen met honing en op smaak 
gebracht met pistachenootjes, staat 
te pronken in de koelvitrine.

Aanbieding
Voor de ZandvoortPas–houders 
heeft Pizza een speciale aanbie-

Als een echte Turkse zaak kan 
men er van een volledige maal-
tijd genieten. Maar daarnaast 
is nog veel meer lekkers te ver-
krijgen. Met name de ‘brood-
jes Döner’, een soort broodje 
shoarma, gaan erin als koek en 
zijn niet aan te slepen.

Turkse pizza’s
Wat ook zeer de moeite 
waard is, zijn de bekende 
Turkse pizza’s die à la mi-
nuut in de oven worden 
klaargemaakt. Het verschil 
met de Italiaanse pizza zit 
in de manier van ‘bekleden’ van 
de pizza en de dikte van de pizza. 
Waar de Italianen een saus met 
daarop de ingrediënten gebrui-
ken, gaat op de Turkse pizza een 
pasta met alle ingrediënten erin. 
Daardoor is de Turkse pizza veel 
dunner en zeer smaakvol. Pizza 
Döner Plaza heeft zich gespecia-
liseerd in de Turkse pizza en met 
name de pizza’s met kaas of feta 
en de vegetarische pizza worden 
veel besteld. 

ZandvoortPas: 
een complete maaltijd voor €5

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

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

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor ZandvoortPas

houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(ma. en di. gesloten)

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
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

H H H H H

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Rauwe ham+
Leverkaas +
Katenspek:

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

€ 10,- korting op 
bruisende workshop.
Kijk op www.newwaves.nl

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 

ding: een complete maaltijd: groot 
broodje Döner, patates frites en een 
frisdrank voor slechts €5! Dat is nog 
eens een aanbieding!

Pizza Döner Plaza is gevestigd in de 
Kosterstraat 13b en is iedere dag, be-
halve dinsdag, geopend 14.00 uur 
tot 01.00 uur. U kunt telefonische 
bestellingen opgeven op nummer: 
571 8582.

Restaurant 
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Zaterdag 24 maart:

Aangeklede 
voorjaarsborrel!

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

1e en 2e Paasdag

  Paasbrunch
met Surprise menu

aanvang 11.00 uur
€ 20,- p.p.

Reserveren gewenst

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	24	maart	t/m	6	april	€	24,50
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

Gemarineerde	zalm	yakitori
met dille crème fraiche en sushi-rijst

of
Lamzwezerik

gebakken in broodkruim op  
aspergesalade en sherrydressing 

of
Pruimtomaatje	gevuld	met	kruidenroerei

gegratineerd met Parmezaan
H H H

Pangasius	in	het	groen
met aardappelgratin en courgette

of
Ossenhaas	uit	de	wok

met YU Hsiang saus en voorjaarsgroentes 
of

Broodtaartje
van aubergine, rucola, mozzarella en tomaat met 

pestoroomsaus  
H H H
Dessert	

Verleiding,	Passie	of	Liefde
Voor	reserveringen:	023-57�6��9/info@tfaz.nl

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

PAASBRUNCH 
2e	paasdag	van	�2.00	uur	–	�5.30	uur	€	39,50

Amuse
HHH

Gegaarde	tarbot
langzaam gegaard in olijfolie en specerijen met een 
salade van Granny Smith en Hollandse garnaaltjes

of
Carpaccio	van	gerookte	runderlende

met truffelolie en Tête de Moines 
HHH

Bouillon	van	parelhoen	truffelpoffertjes 
HHH

Zeeduivel	met	ganzenlever	beurre	blanc	
geglaceerde venkel in sinaasappel, peperpasta

of
Gegrilde	Schotse	runderlende

met sechouan jus de veau en Zeeuws spek
HHH

Paasliefde
zachte mousse van caramel,  advocaat, 

Amaretto, room en mascarpone 

Voor	reserveringen:	023-57�6��9/info@tfaz.nl

Prijsvraag

Waar ligt de “haringvijver”?
bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt 
beloond met een heerlijke verrassing. Stuur uw oplos-
sing uiterlijk 30 april 2007 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! 

Dagelijks wisselend 
3 gangen menu vis/
vlees à € 18,50
Hele week tussen 
17.00- en 18.00 uur:
Halve prijs!
Zeestraat 26
2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497
Donderdags gesloten.

Gewoon lekker,
lekker gewoon.

Maandag en dinsdag gesloten.

Kerkstraat 14 – Zandvoort
Tel.: 023-57 121 02

Als u uw ei niet kwijt kunt,
komt u maar naar
De Lamstrael
Haltestraat 52

20

A

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)

2

E
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& Heden
Verleden

De afgelopen tijd is er veel over Circuit Park Zandvoort ge-
sproken en geschreven en zijn er veel meningen gevormd. 
In 1948, toen de huidige locatie van ‘ons’ circuit werd be-
trokken, was men wat trots op de baan. Een columnist van 
de Zandvoortse Courant zette zijn gedachten over de bouw 
van de ’Boulevards’ op de ‘auto-baan’ op papier. De column 
is uit de editie van 24 januari 1948 en van de hand van W. 
IJ. Sneus.

Boulevards op auto-baan
In 1940 rookten wij ons 
Piraatje, weet U het nog, 
20 stuks voor 30 cent, of we 
snoepten onze roomhoren 
met echte slagroom voor één 
duppie per stuk. We waren 
zorgeloos als kinderen want 
we hadden wat ons hartje 
begeerde, al waardeerden 
we het toen niet. Toen op 
die zonnige morgen in Mei 
dreunden de eerste vlieg-
eskaders over ons land, we 
geloofden het eerst nog niet, 
maar we werden al spoedig 
wakker geschud. Het was 
geen boze droom, het was 
bittere werkelijkheid. Oorlog 
over Nederland, Rotterdam 
platgebomd, oorlog over 
Europa, en de bitterste jaren 
van ons leven hadden hun 
intree gedaan.

Na enkele jaren van zorg en 
leed, werd hier huis na huis, 
hotel na hotel, pension na 
pension afgebroken. Het be-

gon bij de Burg. Engelbertstraat 
en omgeving in 1942, toen 
volgde een gedeelte van de 
Hogeweg, de Piet Heinstraat, 
een gedeelte van het oude 
dorp en de Strandweg. Want 
de Westwall moest gereed. 
Toen in het voorjaar van 1943 
ging het van mond tot mond: 
“Hebben jullie het al gehoord? 
Óók de Boulevards moeten 
worden gesloopt!” We kon-
den het niet geloven, óók de 
Boulevards weg? Het was niet 
om in te denken. 

Toen kwam de opbouw. Stroef 
ging het en moeilijk, hoe zou-
den we deze ontzettende 
jaren ook maar zo ineens te 
boven zijn? Vele moeilijkhe-
den moesten worden over-
wonnen, maar Zandvoort 
zette door, en het ging beter. 
Steeds beter. Zandvoort her-
stelde zich weer van die oude 
wonden, langzaam maar ze-
ker. De eerste nieuwe huizen 
kwamen gereed bijna op de-

zelfde plaats waar de eerste 
werden gesloopt.

Zandvoort, dat bouwt aan 
zijn toekomst, zag in het 
gereedmaken van de inter-

nationale auto-
racebaan en toer-
weg zeker niet ten 
onrechte een grote 
zaak voor ons dorp. 

Een groot aantal arbeiders 
werd tewerkgesteld, er ver-
schenen locomotiefjes, er 
kwamen kiepkarren, het 
werd een drukte van belang 
op deze 4½, km lange weg.

Puin was er nodig voor de 
onderlaag, men hakte de 

oude puinputten open, 
laadde het op de wa-
gentjes, en thans ligt 
onze Boulevard reeds 
op het grootste ge-
deelte van ons prach-
tige auto-circuit. Gaat 
U maar eens kijken, 
vele herinneringen 
doemen nog voor U 
op uit die puinlaag. 
Gave tegels liggen 
ertussen, die U her-
inneren aan pavil-
joen Riche. Brokken 
van muren, die ge-
dachten oproepen 
aan vele eens trot-

se, bekende gebouwen. Het 
is misschien raar, maar het 
is waar, het is kostelijk daar 
eens te mogen zijn. Want uit 
dit puin springen de herin-
neringen aan wat eens was, 
tegen U op en geen enkele 
Zandvoorter ontkomt daar-
aan. Er is nog véél te doen en 
ik vraag me af, of men op tijd 
gereed komt. Maar nu moet 
U eens gaan kijken, juist nu, 
het is de moeite waard. Als 
een enorm lang en breed 
lint ligt deze toerweg voor 
U, temidden van het onge-
repte duinlandschap. Het is 
een enorm werk, en wij allen, 
Zandvoorters, mogen trots 
zijn op deze weg.

En nu is hier het rare, maar 
ware: de Boulevard ligt op 
de auto-baan. Straks gaat 
het wegdek erover en nie-
mand ziet het meer of weet 
er iets van. Daarom moet U 
juist nu gaan kijken, het is 
machtig interessant voor 
elke Zandvoorter die de sloop 
heeft meegemaakt.

Het Zandvoortse circuit heeft 
altijd de gemoederen beziggehouden

Foto: collectie Rob Petersen, archief GOZ

Nostalgie in de bibliotheek
Vrijdag presenteerde Pluspunt een gezellige middag in de bi-
bliotheek onder het motto: Mokum in Zandvoort. Gepresen-
teerd werd de bekende Amsterdamse accordeonist René Trok: 
een onvervalste Mokumse artiest.

Trok is al vanaf zijn 6e verjaar-
dag bezig met zijn instrument 
in een onvervalst Amsterdamse 
buurt. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat deze rasartiest 
zich de liedjes en de wijsjes 
van het Mokumse volksdeel 
eigen maakte. Later heeft hij 
ook een klassieke opleiding 
gevolgd en tegenwoordig kan 
men bij hem les krijgen in het 
genre van de betere smartlap 
en volksmuziek.

De expositieruimte van de 
bibliotheek was goed gevuld 
met merendeels wat oudere 
Zandvoorters. Toen Trok vroeg 
wie er van Amsterdamse af-
komst was stak meer dan 50% 
een hand op; het ijs was gebro-
ken. In onvervalst Amsterdams 

zong hij liedjes als: ‘Aan de 
Amsterdamse grachten’, 
‘Geef mij maar Amsterdam’, 
‘Bij ons in de Jordaan’ ‘Johnny 
zing een liedje voor mij alleen’, 
‘Pikketanissie gaat er altijd in’, 
‘Over 25 jaar’ en nog veel meer 
kaskrakers uit vervlogen glo-
rietijden van de Amsterdamse 
volksmuziek. Alle liedjes wer-
den uit volle borst meege-
zongen, sommigen waagden 
zelfs een dansje. Zoals het een 
artiest betaamd vermaakte hij 
op charmante wijze de dames 
en heren door aan iedere tafel 
een aantal liedjes op verzoek 
te spelen en over het ‘oude’ 
Amsterdam met weemoed 
te praten. Een zeer amusante 
middag van Pluspunt in de 
bieb!

Opendag atelier Donna Corbani
24 & 25 Maart aanstaande zijn kunstliefhebbers weer van 
harte welkom bij het atelier van Donna Corbani. De twee ver-
diepingen met schilderijen en een beeldentuin met bronzen 
sculpturen kunnen tussen 12.00 tot 18.00 uur bezocht worden 
aan de van Speijkstraat 5.

Donna Corbani toont graag 
haar werk in een persoonlijke 
sfeer. Haar woning/atelier is 
speciaal voor deze dagen in-
gericht als expositieruimte 
waar zij haar nieuwste werk 
toont. In de beeldentuin ziet 
u het lijnenspel van haar schil-
derijen vastgelegd in brons. Op 
dit moment heeft zij enkele 
bijzondere projecten waar zij 
graag wat over verteld, zo is in 

Dubaï een tentoonstelling van 
haar werk in voorbereiding en 
in Nederland reist onder de 
naam ‘artists4freedom’ een 
beschilderde stembus met 
haar sierlijke figuren naar di-
verse galerieën en openbare 
ruimten. Verder siert Corbani’s 
kunst een halfjaar lang het ‘in-
flightmagazine’ van Martinair. 
Een mooie kans om haar werk 
(weer) te zien.

Skyline 13
Australian Beachbar

Openingsfeest 
zaterdag 24 maart

Vanaf 

Accordeonist René Trok
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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 

VRIJDANSEN IN ZANDVOORT (stijldansen 18 +)
Op zaterdag 24 maart aanstaande organiseert Pluspunt een 
stijldansavond voor iedereen die het leuk vindt om te dan-
sen of hiermee kennis wil maken. Deze avond staat onder 
leiding van onze ervaren en professionele dansleraar, de 
heer R. Dolderman. Eindelijk weer een leuke plek waar u 
vrijuit kunt stijldansen op alle niveaus. Enthousiaste dansers 
kunnen zich bij ons ook aanmelden voor danslessen in het 
nieuwe seizoen. U bent van harte welkom op zaterdag 24-2 
van 20.00 tot 24.00 uur en de entree bedraagt € 5, - 

TAROT
Op dinsdag 27 maart a.s. organiseren wij bij Pluspunt van 
19.00 – 21.30 uur een open tarotavond. Onze docent Joke 
de Wit organiseert samen met haar derdejaars cursisten 
een tarotavond. U kunt gratis door een cursist uw kaart 
laten leggen en op deze manier kennis maken met de tarot. 
Wij starten in het nieuwe seizoen weer een beginnerscur-
sus. Wilt u meer weten over uw persoonlijke levensweg dan 
bent u deze avond bij ons aan het goede adres!

COMPUTERINLOOP MOGELIJKHEDEN
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft geen 
computer thuis of loopt u thuis steeds vast op de compu-
ter? Stichting Pluspunt locatie Noord (Flemingstraat 180), 
biedt iedere donderdag- ochtend van 9.30 tot 11.30 uur de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de aanwezige com-
puters. 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.

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE BOOMHUT
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 onder-
wijs voor die kinderen begint. Sinds september 1993 biedt 
B.S.O. De Boomhut meer dan alleen maar deskundige op-
voeding, 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. 

JAMSESSIE(S)
Kom ook eens langs op deze gezellige jamsessie iedere 
maand op een zondagmiddag bij Pluspunt. Iedereen is wel-
kom om zijn of haar kunnen te laten horen. De sessie is 
voornamelijk bedoeld voor amateurs, De sessie is een plek 
om te leren en te ontmoeten, het is een creatieve plek, er 
mag wat fout gaan, het mag anders gaan, het mag ook in 
vreemde bezettingen. In het spelen staat de muziek centraal, 
niet zozeer het individu.. 

Mocht het druk zijn op de sessie dan kan het voorkomen 
dat je weinig of niet speelt, maar dan kun je altijd nog kijken, 
luisteren, praten, eten & drinken en de tijd doorbrengen 
met mensen die op één of andere manier gegrepen zijn 
door LIVE MUZIEK.
Voor data, check onze website of bel (Dhr. R. koning)
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RAM
21 mrt. - 20 apr.

Anderen zien ook wel dat jij 
niet alles in je eentje kunt 
doen. Dat hoef je ook niet, je 
eigent je te veel dingen toe die 
niet eens jouw probleem zijn. 
Laat anderen zelf een keer iets 
oplossen. 

STIER
21 apr. - 20 mei

Je ziet momenteel overal te-
genop en je kunt je tot weinig 
actie zetten. Zorg ervoor dat 
het geen gewoonte wordt, 
want je kunt al snel verzanden 
in verveling en in het afkatten 
van je werk. 

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Je hebt een erg roerige peri-
ode achter de rug, maar nu 
is de tijd aangebroken dat 
je jezelf in het zonnetje mag 
zetten. Maar maak het niet 
te gek, anders raak je in geld-
problemen. 

Kreeft
21 juni - 22 juli

Van teveel stof ga je niezen, 
of je bent er allergisch voor. 
Het is verstandig om vaak 
schoon te maken en daarbij 
ook de kleine hoekjes niet te 
vergeten. Niemand vindt het 
leuk, maar helaas zal het toch 
moeten gebeuren. 

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Een nieuwe baan, een nieuwe 
vlam of misschien heb je zelfs 
verhuisplannen. Hoe dan ook, 
je bent toe aan iets nieuws. 
Vergeet alleen niet dat al het 
nieuwe na een tijdje ook weer 
gewoon wordt. 

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Je hebt veel moeite om din-
gen te onthouden. Het is ver-
standig om jezelf te dwingen  
geregeld de agenda te raad-
plegen en veelvuldig gebruik 
te maken van memoblaad-
jes. 

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Je bent er niet helemaal bij 
met je hoofd. In sociaal opzicht 
moet je ervoor waken geen 
brokken te maken. Je kunt na-
melijk nogal onhandig uit de 
hoek komen en zonder dat het 
je bedoeling is, kun je mensen 
daardoor onnodig kwetsen. 

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Er wordt vanuit verschillende 
hoeken aan je getrokken. Houd 
je hoofd koel, want je zou iets 
te snel uit je slof kunnen schie-
ten. Het nare is dat je daarbij 
vooral dierbaren treft, en daar 
heb je achteraf spijt van. 

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Je bent sentimenteel ingesteld 
en je gevoelens gaan snel met 
je op de loop. Er worden echter 
rationele stappen van je ver-
wacht. Soms kun je dingen uit-
stellen, maar op een gegeven 
moment wordt het vuur je aan 
de schenen gelegd.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Iemand waarvan je het niet 
verwacht, neemt een aardig 
initiatief in jouw richting. Juist 
door het onverwachte ervan 
zou je wat stug kunnen reage-
ren. Jammer, want die persoon 
bedoelt het echt goed.

Column

Ergernissen en irritaties. We 
hebben er allemaal dagelijks 
mee te maken. Of je je nou 
ergert in het verkeer, aan je 
partner, op het werk, op straat, 
aan de politiek, aan het taal-
gebruik op msn en in sms-jes, 
aan domme programma’s op 
televisie, aan hondenpoep 
etc., etc. Wat mij bijvoorbeeld 
ontzettend kan irriteren, zijn 
mensen die in een slakken-
tempo op hun gemakje pre-
cies voor míjn voeten gaan 
lopen in de stad of in de su-
permarkt. En dat gebeurt na-
tuurlijk altijd wanneer ik haast 
heb, een trein moet halen of 
zoiets. Of nog zo’n irritatie, je 
moet ‘even snel’ wat uitprin-
ten, maar dan is het printpa-
pier op, daarbij ook nog eens 
de inkt en vervolgens loopt 
de computer vast. Waar ik 
mij verschrikkelijk aan erger 
zijn van die rolbevestigende 
reclames, waarin de vrouw 
met een schort zingend en 
dansend aan het poetsen of 
koken is en de man in pak van 
zijn werk thuiskomt. De vrouw 
heeft net de vloer gedweild 
(met ontzettend veel plezier), 
de man of het kind komt met 
modder aan de schoenen de 
vloer opgelopen. Maar dat is 
helemaal niet erg, want de 
vrouw met schort heeft toch 
zo’n geweldig nieuw schoon-
maakmiddel. Bah, héél irri-
tant.
Ik was een tijdje geleden aan 
het kijken naar ‘De Zwaan: 
Extreme Make-over’ en begon 
me ineens dood te ergeren 
aan dit soort programma’s. 
Meisjes zonder make-up 
denken dat ze lelijk zijn en 
zulk soort programma’s be-
vestigen dat alleen maar. Hoe 
irritant is het als de meisjes 
en vrouwen die zo’n extreme 
make-over ondergaan, totaal 
onherkenbaar tevoorschijn 
komen aan het einde van 
het programma. Superdun, 
lang blond haar, grote ogen, 
spierwitte tanden, zes lagen 
make-up. Héél natuurlijk en 
origineel hoor. Anyway, laat ik 
maar snel stoppen met deze 
column. Want, laten we eerlijk 
zijn, er is niets irritanter dan 
zeurende mensen.

Stephanie

Irritant zeg

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Voor jouw gevoel moeten er 
een aantal dingen beslist af, 
maar bij nader inzien valt dat 
wel mee. Probeer niet al te 
dwingend te zijn naar anderen 
toe, want dat zal uiteindelijk 
negatief uitpakken voor jezelf. 
Gun jezelf ook eens wat rust.

HOROSCOOP
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Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Als je de vruchten wilt plukken 
van je recente inspanningen, 
moet je bijzonder alert zijn. 
Er zijn nogal wat kapers op 
de kust die proberen je af te 
leiden en er intussen met de 
buit vandoor gaan. 

door Lienke Brugman

Het is een triest verhaal dat 
gekenmerkt wordt door het 
verdriet van een redersge-
zin. De dochter van dit ge-
zin, Maartje, is verloofd met 
een vissersman en, schande 
in die tijd, in blijde verwach-
ting. Als echter haar verloof-

de en aanstaande echtge-
noot “overboord is esloege” 
(zoals zo prachtig in het 
Zandvoorts wordt verteld) 
zijn de rapen gaar. Het hele 
dorp gonst van de geruch-
ten en daar wordt ook in de 
huiskamers over gesproken. 
Het redersgezin blijft echter 
achter hun dochter staan, 

Goed toneelspel van De Wurf
Zaterdag 17 maart werd door folklorevereniging De Wurf het 
toneelstuk ‘Ons dorp leeft mee’ opgevoerd. In het zo vertrouw-
de Zandvoortse dialect wisten de toneelspelers een beeld te 
geven van het moeizame bestaan van vóór 1900.

later krijgen ze met hun 
Godsvertrouwen de steun 
van heel het dorp.

Jong en oud
Regisseur Rob van Toornburg 
heeft een knap staaltje werk 
verricht. Hij heeft het voor el-

kaar gekre-
gen al deze 
spelers te 
m o t i ve re n 
om dit moei-
lijke stuk op 
de planken 
te brengen. 
Dat  doen 
ze stuk voor 
stuk zeker 
niet onver-
dienstelijk. 
Het gaat te 
ver om alle 
namen van 

de twintig toneelspelers te 
noemen. Een uitzondering 
mag echter wél worden ge-
maakt voor de vier jeugdspe-
lers Robin Gansner, Engel v.d. 
Poel en Richelle en Macha 
Plantinga. Allemaal kleinkin-
deren van De Wurfleden. Ze 
geven met hun vrolijke spel 
een humoristisch tintje aan dit 

toneelstuk. Ook de jonge Hein 
Schrama wist zich uitstekend 
in zijn rol te verplaatsen.

Mooi decor
De decors verdienen zeker 
genoemd te worden. Het zijn 
waarheidsgetrouwe plaatjes, 
tot in details uitgewerkt, die 
een goed beeld geven van het 
huiselijke leven in Zandvoort 
van voor 1900. Overigens, een 
extra compliment voor het le-
vensgrote prachtige decorstuk 
dat een mooi beeld geeft van 
strand en zee. De knikkerende 
jongetjes en het spelende 
buurmeisje vervolmaken dit 
plaatje. Ook al is het soms 
lastig het speciale taaltje te 
volgen, toch heeft iedereen, 
Zandvoorter of niet, weer ge-
noten van dit stuk. Klasse! De 
avond werd besloten met het 
zingen van het Zandvoorts 
volkslied. 

Zaterdag 24 maart is er nog 
gelegenheid om van dit stuk 
te gaan genieten, weer in De 
Krocht om 20.00 uur. Zondag 
25 maart wordt er een beslo-
ten voorstelling gegeven in 
het Huis in de Duinen.

Kapsalon
  Face To Face

Heeft t/m eind mei 2007 een knipactie!
Elke dinsdag wassen+knippen 

voor € 15,--!
Liefst met afspraak 
maar ook mogelijk zonder (indien plaats)

Openingstijden: 
Ma.: 9.00- tot 15.00 uur
Di.-do + vrijdag: 9.00- tot 17.30 uur
Nu ook op zaterdag to t 17.00 uur geopend.

Gasthuisplein 3 Tel.: 023-571 33 38
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door Ton Timmermans

Wanneer alleen zijn overgaat in eenzaamheid
Bekennen dat je eenzaam bent, doet zo goed als niemand.  
Contacten met anderen vallen van lieverlee weg; ouderen  
trekken zich steeds meer terug. “Ook in een vrij kleine  
gemeenschap als Zandvoort zijn veel eenzame ouderen” zegt 
Nathalie Lindeboom van Pluspunt. “Diegene die zich eenzaam 
voelt, moet niet denken de  enige te zijn.”

Ouderen die niet (meer) werken 
en geen of nauwelijks contac-
ten hebben, zijn vaak onzicht-
baar. Sommigen zitten daar 
niet mee. Anderen daarentegen 
trekken zich gaandeweg terug 
uit de maatschappij en raken 
sociaal geïsoleerd. 

Geen uitzondering
Nauwelijks of zelfs geen contac-
ten met andere mensen. Dat is 
in het Nederland van nu geen 
uitzondering, want 6% van de 
Nederlanders leeft sociaal ge-
isoleerd. Dat zijn 800 à 900 
duizend mensen; daarbij zijn 
vrouwen het vaakst eenzaam 
of geïsoleerd.

Stijging
In steden en dorpen varieert 
eenzaamheid onder de bevol-
king van 42% tot 22%. Volgens 
een studie aan de Universiteit 
Utrecht blijkt dat eenzaamheid 
en sociaal isolement tegen-
woordig vaker voorkomt dan 
vroeger. Dat is ook wel begrij-
pelijk, gezien de grote maat-
schappelijke veranderingen in 
de afgelopen decennia, die het 
risico op eenzaamheid en iso-
lement vergroten. In het blad 
Esta staat het zo: “Het dorp, 
de wijk, de familie, de kerk, het 
waren levenslange verbanden 
die ook onderling sterk verbon-
den waren.” Sociale controle 

voorkwam eenzaamheid.

Eenzaamheid 
Eenzaamheid is niet hetzelfde 
als alleen-zijn. Eenzaamheid is 
vooral een gevoel. Er zijn men-
sen die veel contacten hebben 
met anderen en zich toch een-
zaam voelen. Er zijn mensen 
die slechts enkele contacten 
hebben en zich daar niet een-
zaam bij voelen (zie tabel). 
Eenzaamheid kan men het best 
beschrijven als een gebrek aan 
kwalitatief goede contacten.

Het tij keren
De Universiteit van Utrecht stelt 
vast dat ‘sociaal isolement on-
der alle lagen van de bevolking 
voorkomt’. Voor mensen die 
zich eenzaam voelen is meestal 
maar weinig nodig om het tij 
in positieve zin te keren. Zo kan 
een toevallige ontmoeting die 
tot een innige vriendschap leidt 
al doorslaggevend werken.

Prijzenfestivals en neploterijen 
vaak zwendel

Ruim de helft van de slachtoffers zijn ouderen. Vooral 55Plus-
sers zijn doelwit van oplichterijen, zo wijst een Brits onderzoek 
uit. De Consumentenautoriteit ziet geen reden waarom de  
cijfers in Nederland anders zouden liggen. Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee.

Het werkt simpel en doeltref-
fend. De zwendelaar verdient 
duizenden euro’s en laat zijn 
slachtoffers berooid van hun 
spaarcenten achter.

Systeem
Mensen krijgen onverwacht 
te horen dat ze een grote prijs 
hebben gewonnen. Het be-
richt komt per post of telefoon 
en steeds vaker per e-mail. Om 
in aanmerking te komen voor 
het geldbedrag, hoeven ‘alleen 
maar’ eerst administratie-
kosten te worden betaald. Er 
wordt aangedrongen op een 
snelle reactie van de ‘prijswin-
naar’. Als dan het gevraagde 
geld is overgemaakt gebeurt 
er vervolgens niets meer. Of 
er dient een kleine bestelling 
te worden gedaan om mee te 
doen met een prijzenfestival. 
De bestelling komt wel, maar 

met een fikse rekening erbij. 

Tips
Om al die ellende te voorkomen, 
geeft de Consumentenautoriteit 
enkele tips. Ga niet in op aan-
biedingen die u niet vertrouwt 
en schrijf of bel nimmer terug. 
Geef alleen aan vertrouwde 
mensen uw persoonlijke gege-
vens zoals naam, adres, bank-
nummer of creditcardgegevens. 
“Onthoudt: wie iets gewonnen 
heeft, zou niets hoeven te beta-
len om de prijs te ontvangen”, 
waarschuwt de consumenten-
organisatie.

Meldpunt 
Wie dergelijke praktijken 
tegenkomt, kan dit melden  
bij het speciale Meldpunt 
Misleidende Loterijen via 
www.ConsuWijzer.nl of tele-
fonisch via: 088 – 070 70 70.

Rechter: ‘Stop huiscontroles ouderen’
Onverwachte controlebezoeken van de Sociale Verzekerings-
bank aan ouderen zijn door de rechter verboden. ANBO-Ne-
derland had de rechtmatigheid van de onverhoedse contro-
les aan de rechter voorgelegd. In principe werd de bond voor 
50Plussers in het gelijk gesteld.

Een onacceptabele inbreuk. 
De uitspraak van de rechter 
is overduidelijkheid: alleen 
bij hoge uitzondering nog 
controlebezoeken. De Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) moet 
onmiddellijk met dergelijke 
bezoeken stoppen. Deze krant 
maakte al eerder melding van 
de onaangekondigde huisbe-
zoeken.

Onwettig argument 
Onverhoedse controlebezoeken 
zijn in strijd met ondermeer de 
Grondwet. Dat de SVB daarmee 
uitkeringsfraude hoopt te be-
strijden is volgens de ANBO 
een onwettig argument. De 
vraag wie gelijk heeft legt de 
bond voor 50Plussers voor aan 
de rechter, die onlangs uit-
spraak heeft gedaan. De rech-
ter beschouwt de onverhoedse 
bezoekjes als ‘een onaanvaard-

bare inbreuk op de persoonlijke 
levensfeer’. Het maakt niet uit 
of de bezoeken aangekondigd 
zijn of niet. De verrassingsbe-
zoeken zorgden voor grote on-
rust onder ouderen. 

Fraude
De ouderenbond zegt in een 
reactie dat het vonnis een 
einde maakt aan die onrust. 
Alleen bij concrete verdenking 
van fraude mag de SVB wel op 
huisbezoek komen. 
 “De mensen voelden zich 
verdacht gemaakt.” Bij een 
duidelijk vermoeden van 
fraude kondigt de SVB het 
huisbezoek niet aan, maar de 
bewoners hoeven de bankme-
dewerker niet binnen te laten. 
Huisbezoeken die alleen zijn 
bedoeld om uitkeringsgerech-
tigden voor te lichten, kunnen 
wel gewoon doorgaan.

Golf is ontspanning voor 55Plussers
Altijd gaat het om het plezier. Sociale contacten opdoen en 
wandelen in de natuur. Ziedaar de belangrijkste ingrediën-
ten voor golf. Het is dan ook een prachtige sport voor geest 
en lichaam. Om ook senioren te laten ‘proeven’ van het spel 
worden in Zandvoort speciaal voor 55Plusers kennismakings-
dagen georganiseerd. 

“Het is nooit te laat om te be-
ginnen met golf”, zegt Bob (69) 
met rotsvaste overtuiging. 
Een paar uur wandelend 
doorbrengen in de frisse bui-
tenlucht en ook nog bezig zijn 
met een plezierige sport. Golf 
spelen heeft niets met kracht 

van doen, wel met behendig-
heid. Bob legt uit dat iedereen 
speelt in zijn eigen tempo en 
geheel naar eigen inzicht. 
Jongeren denken teveel in ter-
men van een harde wedstrijd. 
Zelfs een beginneling kan win-
nen van een professional. “Het 

niveau van golfen maakt niet 
uit.”

Bob is het levende bewijs dat 
de golfsport de dagelijkse li-
chamelijke klachten vermin-
dert. “Golfen is leuk, gezond en 
gezellig” weet hij uit ervaring. 
Hij heeft ondervonden dat golf 
een meer dan goede uitwer-
king heeft op vooral de ou-
der wordende mens. Daarom 
biedt ‘Open Golf Zandvoort’ 
aan senioren mogelijkheden 
nader kennis te maken met 
de sport. Zo is er een kennis-
makingsdag, bedoeld voor 
55Plussers die nog nooit golf 
hebben gespeeld. Daarnaast is 
de zogeheten ‘Baanpermissie-
cursus’ gericht op senioren die 
zich willen gaan richten op het 
spelen op de golfbaan.

Golf is een snel groeiende 
sport en het aantal beoefena-
ren neemt explosief toe. Met 
225.000 geregistreerde spe-
lers is golf één van de groot-
ste sporten in Nederland, en 
is Nederland één van de groot-
ste golflanden in Europa. Zie: 
www.opengolfzandvoort.nl.
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L’Oréal 3 halen: 2 betalen
 

Maandag 26 maart om 16.00 uur:
Prijsuitreiking super baby van het jaar

verkiezing  Zandvoort

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

50

Van de  
Olmenhorst
is er nu ook
Perensap!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Beplanting (struiken en heesters)
Vaste planten

Violen
Bemesting – potgrond en tuinaarde

Trendy of lekker basic
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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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 31 maart 2007  
om 15.00 uur in het Rode Kruisgebouw, 
Nic. Beetslaan 14 te Zandvoort.

Agenda: 
• Opening • Notulen jaar-/ledenvergadering  

25-03-2006* • Ingekomen stukken / Mededelingen 
• Bestuursverkiezing • Districtsaangelegenheden 

• Begroting • Rondvraag en sluiting

*De desbetreffende stukken liggen vanaf 20 maart 
2007 in het Rode Kruisgebouw ter inzage.
Na afloop is er een gezellig samenzijn.

Wij zijn gesloten vanaf
zondag 25 maart t/m 
woensdag 28 maart
Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 023 571 43 95

Slinger Optiek

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 ons bent u 
aan het juiste adres

voor al uw 
schoenreparaties.

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

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

Schoolstraat 1
2042 VA Zandvoort
Telefoon/Fax 023-5718720

7

L

De sportagenda 
van dit weekend! 

Kijk op
www.sportinzandvoort.nl
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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 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Boudoir
Bruna
Café de Klikspaan
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Corry’s Kaashoek
CV Onderhoudsbedrijf Ton Bakker
Danzee
De Lamstrael
De Nieuwe Puur
Etos
Face to Face
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Haarmode Marjo Fijma
Harocamo, Restaurant
Healthclub Zandvoort

Hendriks Adm.-en  
 Boekhoudkantoor
Herenkapsalon Ton Goossens
IJzerhandel Zantvoort
La Bonbonnière
Laurel & Hardy
Mickey’s Café
Motorrijschool Goede
Never Stop Trying
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Rode Kruis, afd. Zandvoort
Rosarito
Sandbar
San Remo Gelateria
Shanna’s Shoe Repair 
& Leatherwear
Skyline 13
Slinger Optiek
Take Five
Tigger
Van Meeuwen bedden
Van Schaik, makelaar
Vista Vastgoed 
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse  Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Lions revancheren zich in tweede gedeelte

Het team van coach Johan 
Beerepoot verloor die thuis-
wedstrijd op 25 november vo-
rig jaar met de alles zeggende 
cijfers van 40-75. Weliswaar 
was de oefenmeester toen 

geplaagd door blessures en 
afzeggingen maar ook nu 
was zijn selectie niet geheel 
compleet.

De teams van Alkmaar en 

Basketbal		dames

Lions gingen in de eerste helft 
gelijk op. Bij rust was er zelfs 
evenwicht, 29-29. In de tweede 
helft echter, werd het fanatis-
me van de Zandvoortse dames 
beloond. Als vanouds werd de 
fastbreak, met als snelle dame 
Martine Loos, gehanteerd. 
Daar had de thuisvereniging 
geen antwoord op. Na vier keer 
tien minuten zuivere speeltijd 
stond er een 61-64 eindstand 
op het scorebord.

Futsal
Makkelijk spelend ZSC’04 

verslaat DSS ruim
De aangever is minstens zo belangrijk als de doelpuntenma-
ker zelf. De aangever stelt zijn medespeler immers in staat 
om te scoren. Bij ZSC’04 speelden twee mensen die een 
belangrijk aandeel daarin hadden: de gebroeders Post. Bij 
ZSC’04 klopte het allemaal. Dat kon niet gezegd worden over 
tegenstander DSS.

Heren niet opgewassen tegen Derba 

De start van Lions was niet be-
paald een gelukkige. Na tien 
minuten was er al een ach-
terstand van 13 punten, 22-9! 
Het verschil zou gedurende de 
wedstrijd steeds rondom de 
tien punten liggen, alleen na 
twee keer tien minuten was er 
evenwicht.

Na de start van de tweede helft 
moest Lions Rogier Schouwe 
missen. Na een handgemeen 
met een tegenstander werd 
hij van het veld verwijderd en 
kon hij de kleedkamer opzoe-
ken. Het is niet voor het eerst 

dat een speler van Lions we-
gens handtastelijkheden een 
diskwalificerende fout krijgt. 
Teamgenoot Jeremy van ’t 
Nederend kreeg zelfs een jaar 
schorsing vanwege het ‘aanval-
len’ van een scheidsrechter.

Het gevolg was desastreus. 
Lions kon niet meer in het ritme 
komen en gaf de wedstrijd uit 
handen. Derba won uiteinde-
lijk met 74-64. Topscorer aan 
Zandvoortse kant was (weer) 
Ron van der Meij die de laatste 
tijd zeer goed in zijn vel zit. Het 
team van spelend coach Marvin 

Basketbal	 heren

Het herenteam van The Lions heeft het goede voorbeeld van 
het damesteam niet kunnen volgen. In De Rijp werd met 74-64 
van het op de derde plaats staande Derba verloren.

Martina staat nu op de ranglijst 
rondom de vijfde plaats geno-
teerd. Met nog vier wedstrijden 
te gaan is er waarschijnlijk geen 
vuiltje aan de lucht en kan het 
herenteam volgend jaar weer 
in de Rayon 1e klasse worden 
ingeschreven.

Hoe het team er dan uit zal 
zien is vooralsnog niet bekend. 
Naar verluidt traint Martina 
al een aantal weken bij het 
IJmuidense BVC Akrides, dat 
in de landelijke competitie 
uitkomt, en is een overstap op 
handen. Lions verliest dan niet 
alleen een trainer/coach maar 
ook een scorende speler op het 
veld. Het wordt misschien tijd 
om oud-Lionsspelers eens te 
gaan polsen!

Na bijna 5 minuten opende 
nota bene keeper Sander van 
der Wal de score. Na een helft 
spelen waren bijna de dubbele 
cijfers bereikt, maar ZSC’04 
kreeg ook een doelpunt te-
gen in de eerste helft. Veel 
hoefde aanvoerder Michel van 
Marm en gelegenheidstrainer 
Vincent Fleers niet te doen. 
“Het liep goed, daarom kon-
den de andere jongens eens 
spelen”, aldus Van Marm.

Goudhaantje bij de Zand-
voorters was onmiskenbaar 
David Konijn. Hij nam het me-
rendeel van de treffers voor 
zijn rekening. De bankzit-
ters hadden een ontspannen 
avondje en bij een 13-2 stand 
werd er een dubieus doelpunt 
vlak voor tijd goedgekeurd. 
Daarmee verdiende ZSC’04 

dat doelpunt weer terug dat 
twee weken geleden door 
scheidsrechter van Balen werd 
afgenomen. Daarmee kwam 
de eindstand op 14-2, waarbij 
ZSC’04 niet eens echt hard 
hoefde te werken.

Tegen naaste belager RCH werd 
de belangrijke thuiswedstrijd 
gewonnen met 3-2. Daarmee 
komen de Zandvoorters met 
de resterende wedstrijd nog 
één puntje tekort, mits RCH 
alle wedstrijden blijft winnen. 
Of dat gebeurt is volgens aan-
voerder Van Marm de vraag. 
“RCH moet nog tegen de num-
mers drie en vier”, aldus Van 
Marm. Vincent Fleers maakte 
de meest opmerkelijke uit-
spraak deze avond: “Kampioen 
word je vaak door te winnen 
van de onderste ploegen.”

Het damesteam van The Lions heeft afgelopen zaterdag re-
vanche genomen voor de blamerende nederlaag in de heen-
wedstrijd tegen Alkmaar Guardians. Met name Martine Loos 
was in de Kaasstad weer eens niet te stoppen. Zij noteerde 26 
punten!

Familie & vrienden toernooi wederom succesvol

Er werden diverse wedstrij-
den gespeeld, waarna aan 
het eind van de middag de 
prijswinnaars bekend werden 
gemaakt. Zoals altijd worden 
de winnaars bepaald door 
een vooraf geheim gehouden 
formule. Dit jaar was de for-
mule; alle punten die tijdens 
de partijen zijn gescoord 

worden opgeteld en door drie 
gedeeld. Bij die uitkomsten 
wordt vervolgens vijf punten 
opgeteld. Het koppel dat het 
dichtst bij nul uitkwam is de 
winnaar van het Familie en 
Vrienden Toernooi.

De winnaars van 2007 zijn 
geworden: Maud en Wilma 

Badminton

Badmintonclub Zmash (Zandvoorters Meppen Alle Shuttles 
Harder) organiseerde afgelopen zondag weer haar traditio-
nele Familie & vrienden toernooi. Ondanks dat er iets minder 
inschrijvingen waren dan de afgelopen jaren, was het er zeker 
niet minder gezellig om. 

van der Nulft. De tweede 
prijs ging naar Gerben Bol en 
Marthijn van Keulen.  Mats 
en Matthé Crabbendam 
ontvingen de derde prijs. 
Talent van de dag was de ze-
venjarige Barry Gaus, die op 
zijn jonge leeftijd geweldig 
stond te spelen. Alle overige 
kinderen hebben een oorkon-
de gekregen. Met een lekker 
en goed verzorgde buffet 
van Jan en Christel Smit en 
een gezellige discotheek, kan 
Badmintonclub Zmash terug 
kijken op een zeer geslaagd 
toernooi.

ALLES WORDT DUURDER IN 2007
MAAR………
WIJ WORDEN GOEDKOPER EN
INTRODUCEREN………

*FAMILIEKORTING!!!!!
 

HEALTHCLUB ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

2042 TH ZANDVOORT

Ma. t/m donderdag: 9.00- tot 22.00 uur
Vrij: 9.00- tot 21.00 uur
Zaterdag en zondag 10.00- tot 14.00 uur
TEL:023-5735112

WWW.HEALTHCLUBZANDVOORT.NL
 
*    VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

DAMES LET OP: A.S. ZONDAG 1 APRIL (geen grap) 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag  bestaat uit 3 onderdelen: workshop,  presentatie Stephanlijn  
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE ULTIMATE-FACE-LIFT …DAMES WEIGER DE NAALD EN
ERVAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN FACE-LIFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187

14

B

Zondag 25 maart Live Jazz
vanaf 17.00 uur

”The Mainstream Jazz Combo”
o.l.v. Ger Groenendaal

Met de Paasdagen serveren
wij een speciaal Paasmenu

Reserveer nu

haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

10

D
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MET DANK AAN ONZE OPDRACHTGEVERS
WWW.CVL.NU          023 - 5 715 715

Van Lennepweg 159 Haarlemmerstraat 48 Dr. C.A. Gerkestraat 25 zw
Hogeweg 56/6 Ronald Ketellapperstraat 7 Kostverlorenstraat 8
Trompstraat 21/7 Leeuwerikenstraat 12/2 Leeuwerikenstraat garage
Celsiusstraat 192/9 Brugstraat 6 Haltestraat 5/1
Kostverlorenstraat 110 Thorbeckestraat 3/4 Cort v/d Lindenstraat 2/12
Gasthuisplein 12 Cort v/d Lindenstraat 26 De Ruyterstraat 84
Jac. van Heemskerckstraat 13 Sara Roosstraat 3 Haarlemmerstraat 88
Tolweg 4 A rd Meester Troelstrastraat 43 Boulevard Barnaart 14
Prinsessekade 23 Dr. J.G. Mezgerstraat 68 Leeuwerikenstraat 16/4
Villa Asteria Nieuwbouw app. 5 Brugstraat 8 De Ruyterstraat 68
Oranjehof Nieuwbouw app. B Oranjehof Nieuwbouw app. C Van Galenstraat 110
Kostverlorenstraat 5 Secretaris Bosmanstraat  30 Koningstraat 30
Kostverlorenstraat 91 De Genestetstraat 15 Burg. van Alphenstraat 57/17
Brugstraat 2 Nieuw Heiligland 8 Witte Veld 20
Karel Doormanstraat 4/1 Da Costastraat 1 Koningstraat 19
Marisstraat 15 Van Galenstraat 150 Nassauplein 4
Louis Davidsstraat 11 boven Wilhelminaweg 16 Oranjehof Nieuwbouw app. F
Stationsplein 15/6 Generaal Bothastraat 44  De Ruyterstraat 108
Passage 3/29 Van Speijkstraat 2/191 Tjerk Hiddesstraat 23
Zandvoortselaan 5 Van Ostadestraat 12 Celsiusstraat 204
Witte Veld 12 Nassauplein 9 B Haarlemmerstraat 28
Van Speijkstraat garage Burg. van Fenemaplein 2/707 & 708 Stationsplein 17/13
Sara Roosstraat 46 Burg. van Alphenstraat 61/12 Marisstraat 4
Tollensstraat 57 Haltestraat 77 Weimarweg 3
Patrijzenstraat 34 Kostverlorenstraat 42 Generaal Joubertstraat 27 rd
Dorpsplein 5 Ronald  Ketellapperstraat 35 Kostverlorenstraat 68
Haltestraat 33 De Ruyterstraat 94 Van Galenstraat 170
Van Speijkstraat 2/175 Koningstraat 38 De Schelp garage 20
Tesselschadestraat 21 Van Speijkstraat 2/79 Stationsplein 15/8
Villa Asteria Nieuwbouw app. 6 Van Speijkstraat 2/197 Oranjehof Nieuwbouw app. A
Villa Asteria Nieuwbouw app. 1 Vinkenstraat 36 Van Speijkstraat 2/195
De Favaugeplein 25/1 Koningstraat 17 Vinkenstraat 13
Cort v/d Lindenstraat 2/6 Tjerk Hiddesstraat 6/4 Witte Veld 59
Zandvoortselaan 343

VERKOCHT
IN 2006
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Zandvoortse 
Courant 
Politiek	 P9	Commissievergaderingen

�

De	Mannetjes

Tropisch zeeaquarium

‘De garnalen mogen 
zich wel goed 

insmeren deze zomer’

Gemeentelijke belastingaanslag/
woz-beschikking ontvangen?

Hulp onder andere via het  
WOZ-portaal.

Check www.zandvoort.nl - 
op de homepage rechtsboven

NIEUW
complete collectie 

zonnebrillen

MARLIES DEKKERS

Zandvoort Optiek

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

Geldig t/m zondag 1 april

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Paasstol 500gr  € 4.95
• Broodhaantje  € 1.25
Nieuw in ons assortiment:
zuurdesembrood bruin/ wit
Bij aankoop van 2 Desem-
broden een Bertram knuffel 
cadeau 
Ook voor uw paaschocolade 
kunt u bij ons terecht.

Actueel	 P�3	2000ste ZandvoortPas

Een onvervulde droom van de overleden Zandvoortse kun-
stenaar Edo van Tetterode, is alsnog uitgekomen. Fred ‘Buf-
fet’ Drogtrop, een goede kennis van Van Tetterode, hoorde 
dat Rob en Cecile van eetcafé Boomerang een reis wilden 
maken naar onder andere het Paaseiland. Daarop heeft hij 
gevraagd of zij een portret van de kunstenaar mee wilden 
nemen en dat, met de beroemde beelden op het eiland, wil-
den fotograferen.

Edo van Tetterode eindelijk op ‘zijn’ Paaseiland

Edo van Tetterode, de grote 
promotor van de 1 aprilgrap 
en oprichter van het 1 April 
Genootschap had in 1962 als 
grap een beeld, dat afkomstig 
zou zijn van het Paaseiland 
in de Stille Oceaan, op het 
Zandvoortse strand laten 
aanspoelen. De grap haalde 
de landelijke pers en Van 
Tetterode’s verhaal werd be-
roemd. Als voorzitter van het 

1 April Genootschap heeft hij 
diverse Loeressen (de naam 
van het beeld was Loeres) 
aan bekende grappenmakers 
uitgedeeld uit binnenland en 
buitenland. Zo hebben on-
der andere John Kraaijkamp 
sr., Herman van Veen, Toon 
Hermans en Danny Kay een 
Loeres gekregen, voor hun ver-
diensten op het gebied van de 
lol. Een speciale glazen Loeres 

werd aan prins Bernhard uit-
gereikt omdat de rol van echt-
genoot van koningin Juliana, 
een zeer kwetsbare rol was. 

Het originele Loeresbeeld 
heeft jaren op de zuidboule-
vard gestaan. 

Rob en Cecile wilden maar al 
te graag aan het verzoek vol-
doen en hebben zo de grootste 
wens van Van Tetterode alsnog 
in vervulling laten gaan.

3e jaargang • nummer �3 • 29	maart 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Gemeenteraadsvergadering 
op 3 april

Check de agenda 
verderop 
in deze krant

Nieuw: parkeerverwijzingssysteem

De partners, Bloemendaal, 
Zandvoort en de Provincie 
Noord-Holland, zijn erin 
geslaagd om tegen accep-
tabele kosten een informa-
tie-technologisch systeem 
aan te schaffen. Het systeem 
valt te vergelijken met dat 
in Haarlem, waar verwezen 
wordt naar parkeergarages 
die nog open plaatsen heb-
ben en is onderdeel van het 
project Bereikbaarheid Kust 

van de provincie.

Het doel van het systeem is om 
de automobilist gemakkelijk 
naar de beschikbare parkeer-
ruimte te verwijzen, de door-
stroom van autoverkeer te 
bevorderen en opstoppingen 
te voorkomen die veroorzaakt 
worden door auto’s die op zoek 
zijn naar een parkeerplaats. 
Het systeem zal voor half juni 
werkend worden opgeleverd.

Siemens Nederland gaat het Dynamisch Parkeerverwijssysteem langs de Zandvoortse en 
Bloemendaalse kust aanleggen. Dit is de uitkomst van een korte internationale aanbeste-
dingsprocedure, die onder regie van de gemeente Zandvoort afgelopen maanden is uitge-
voerd. Tijdens een korte plechtigheid afgelopen woensdag in Take Five, hebben de project-
partners hun handtekening onder het contract gezet.

Ingezonden	brief	 P�5		Reactie op zeeaquarium
Sport	 P22	Judo

Grootste wens Edo van Tetterode alsnog in vervulling
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

is het weer wennen aan de 
zomertijd. Ik moet mijn biolo-
gische klok aanpassen om de 
verkorte tijd in te halen. Tijd 
is niet alleen kostbaar maar 
ook schaars. Net zo schaars 
als het weggeslagen zand 
op het naaktstrand. Tot deze 
slotsom kwam ik bij de laatste 
commissievergadering. 
 De publieke tribune is 
gevuld met politieke fans 
én met veel strandpachters. 
Logisch omdat er een aan-
vraag behandeld wordt van 
twee gedupeerde strandpa-
viljoenhouders. Ze hebben 
een verzoek ingediend of 
hun paviljoens dit seizoen 
tijdelijk verplaatst mogen 
worden van het naakt naar 
het textielstrand. Het zijn de 
zogenaamde ‘schrijnende’ 
gevallen wat zo mooi in het 
Middenboulevard traject 
staat. De druiven zijn zuur 
voor deze pachters wanneer 
een persbericht van Provincie 
Noord-Holland verschijnt 
waarin staat ‘Badseizoen 
Bloemendaal gered en over-
tollig stuifzand uit Zandvoort 
wordt aangevoerd’. Dat is pas 
samenwerking! Maar wat 
wordt er gedaan voor de 
Zandvoortse situatie die net 
zo slecht is? Niets, helemaal 
niets! “Het is spijtig”, zegt 
wethouder Tates, ”men moet 
gewoon de springvloed in 
april afwachten en dan komt 
alles dik voor elkaar”. Hij ver-
geet dat het seizoen voor 
menig strandpachter is be-
gonnen. Ook de strandpach-
tersvereniging en de strand-
pachters van het Zuid strand 
tonen hun collegialiteit en 
zijn tegen de verplaatsing. 
“In de goede oude tijd kwam 
dit zó vaak voor. Trouwens, 
het hoort nu eenmaal bij het 
ondernemersrisico” zegt men 
doodleuk. Stel je voor dat er 
een concurrent op het plekje 
naast je komt staan! 
 Al leen vergeten de 
‘strandkenners’ dat er geen 
tijd meer te verliezen is tegen 
het huidige natuurgeweld. De 
zeespiegel stijgt en de golf-
slag wordt krachtiger en daar 
ontkomt niemand aan. Het is 
tijd om de handen in een te 
slaan. Oók in Zandvoort. 

Nel Kerkman

Volgens mij….

Kerkdiensten
ZONDAG	�	APRIL
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. 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

DONDERDAG	8	APRIL
Witte Donderdag
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
19.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
19.30 uur ds. M.J. Smalbrugge  
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
Geen viering

Waterstanden
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�6	MAART	-	23	MAART	2007	
Ondertrouwd:
Duzink, Pascal en: Croon, Eva
Meijerink, David William en: Koper, Sabrina
Gehuwd:
Rijnders, Vincent Martijn, en : Roose, Esmiralda
Geboren: 
Sayyadina Tinsley, dochter van: Barendsen, Jade 
Eleonora Anna
Overleden:
Bakels, geb. Hennis, Anny, 80 jaar oud
De Groot, Richard Johan, 34 jaar oud

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

Als ik eens mijn ogen sluit
En het leven vliedt er uit

En men vraagt, wat heb je met
dit leven gedaan.

Was het goed? Of was het matig?
Was het vlot? Of was het te statig?

Och, vergeef mij het dan maar,
Want ik heb mijn best gedaan.

Bedroefd om haar overlijden, maar dankbaar 
dat verder lijden haar bespaard is gebleven,
geven wij u kennis dat van ons is heengegaan 
onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Cornelia Petronella Koper – Koning
~ Corrie ~

weduwe van Evert Koper

in de leeftijd van 89 jaar.

   Kinderen,
   kleinkinderen en
   achterkleinkinderen

H. Heijermansweg 73, kamer 144
2024 XR  Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend

Vanaf nu te koop:
Jaarkaart voor ligbedden

10 x € 10,-
Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Komende en gaande directie 
bij Auto Strijder

Zaterdag was er een afscheidsfeestje voor de medewerkers 
maar zondag kon heel Zandvoort afscheid nemen van Herman 
en Ed Strijder, de aimabele broers die jaren Auto Strijder op de 
kop van de Van Lennepweg hebben geleid.

Ed: “Anderhalf jaar geleden 
kwam het ineens ter sprake. 
Robert Strijder en zijn neef 
Jim Keur zouden de bedrijfs-
leiding van ons familiebedrijf 
graag willen overnemen. Op zo 
een moment ben je daar nog 
niet klaar voor maar het zette 
ons wel aan tot nadenken. Nu 
is het dan zover. Gezien onze 
leeftijden kunnen we nog wel 
een poosje mee en nu kun-
nen we dan eindelijk meer tijd 
voor onze families vrijmaken 

en dingen gaan zien waar we 
vroeger nooit tijd voor had-
den.”

De heren laten een gezond be-
drijf na. Auto Strijder staat be-
kend als een gerenommeerde 
Volkswagen/Audi dealer en 
garagebedrijf. Robert en Jim 
komen dus in een opgemaakt 
bedje terecht en het is aan hun 
om de naam ‘Strijder’ hoog te 
houden. Volgens ons is dat wel 
aan ze toevertrouwd!

Ontwikkelingen rondom
Noordzeeaquarium

Vorige week berichtte de Zandvoortse Courant al over de ver-
gevorderde plannen van Gemeente Zandvoort met de project-
ontwikkelingsmaatschappij Dubai Europe. Inmiddels heeft de 
gemeente het uitgelekte nieuws bevestigd.

door Nel Kerkman

Op de gemeentelijke web-
site zegt woordvoerder Ton 
van Heemst: “De ongelukkige 
publicatie in de Zandvoortse 
Courant heeft veel onrust ver-
oorzaakt. Maar de onderhan-
deling van de privaatpublieke 
ontwikkelingen gaan door en 
er wordt druk gezocht naar 
een oplossing voor de EHBO 
post en de openbare toilet-
ten.”  Inmiddels zijn de eer-
ste contacten gelegd en de 
gemeente ziet ongelooflijke 
kansen in een toeristische at-
tractie waarin groot en klein 
kan genieten van de verras-
sende onderwaterwereld. 

Uniek aquaria
De voorziening bestaat uit een 
Noordzee- en een tropisch zee-
aquarium waarin felgekleurde 
vissen langs koralen en zee-
anemonen zwemmen, maar 
ook rifhaaien en roggen zijn 
te bewonderen. Daarbij is deze 
toeristische attractie dé plek 
voor scholen en wetenschap-
pers om het maritieme leven 
te bestuderen. Het zeewater 
zal straks, via onderaardse 
gangen die nog van een opge-
blazen bunker aanwezig zijn, 
direct naar de aquaria worden 
gepompt. 

Investeerder
De lokale omroep ZFM heeft 
ondertussen diverse interviews 
uitgezonden met verontruste 
ondernemers. Afgelopen zater-
dag was er een interview te ho-
ren met Sjeik Abdul (Abdullah) 
El Hasrat. De eigenaar van 
Dubai International, een infra-
structuurbedrijf, vertelde wat 
zijn beweegredenen zijn om 

te investeren in Zandvoort. 
Oorspronkelijk wilde hij een sa-
menwerkingsverband aangaan 
met sjeik Maktoum Hasher 
(de financiële man en drijfveer 
achter de A1 races, red.) maar 
dat liep uiteindelijk spaak. Het 
idee voor de twee aquaria on-
der het Badhuisplein ontstond 
toen hij een bezoek bracht 
aan het Georgia Aquarium in 
Atlanta (VS). 

Maquette
Ondertussen stromen de na-
men voor het aquarium bin-
nen, maar het is nog steeds 
mogelijk om uw naamsugges-
tie naar de Nederlandse afde-
ling van Dubai Europe, press. 

dubai.uk.com@live.nl (t.a.v. 
Samuel Carsson) te mailen. 
Iedereen die een naam heeft 
bedacht is aankomende zon-
dag om 13.00 uur welkom in 
het Juttersmu-ZEE-um, bij de 
presentatie van de maquet-
tes. Zowel de gemeente als 
Dubai Europe zal hierbij ver-
tegenwoordigd zijn. Ook ge-
interesseerden zijn van harte 
welkom. Tevens wordt de win-
naar bekendgemaakt van de 
definitieve naam. Radio ZFM 
geeft een rechtstreeks verslag 
van de onthulling. 

Burgerlijke	stand

Motorrijder verongelukt

Zondagavond is een 
motorrijder op de dr. 
Gerkestraat ten val ge-
komen. Hij raakte daar-
bij dermate ernstig ge-
wond dat de hulp van 
de traumahelikopter 
werd ingeroepen. Toch 
werd er besloten hem 

over de weg naar het 
VU Medisch Centrum 
in Amsterdam te ver-
voeren, waar hij binnen 
een uur een operatie 
onderging. Naar ver-
luidt heeft de man het 
ongeval uiteindelijk niet 
overleeft.

Voor uw blijk van medeleven ons betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden 

van mijn partner 

Johannes Jacobus -Jan- van Otterlo 

betuig ik u mijn welgemeende dank.

Uw aanwezigheid, brieven, 
bloemen en condoléances waren voor mij 

een grote troost.

Jan Roose

Zandvoort, maart 2007 

ZandvoortPas:
al 2000 passen in omloop!

(zie pagina 13)

Afhaalpunten
De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. 
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de 
krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de volgende 
afhaalpunten terecht:

Centrale balie Gemeente  Zandvoort

Bruna Balkenende (Grote Krocht)

Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje-24u)

Bloemenhuis W. Bluijs (winkelcentrum Noord)

Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten kunt u contact
opnemen met Verspreidnet: 
0251-674433 of info@verspreidnet.nl 

De oude bunker (zie pijl)

vlnr: Herman Strijder, Jim Keur, Robert en Ed Strijder.

Sjeik Abdul El Hasrat
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Skyline 13
Australian Beachbar

2e paasdag
Paasontbijt 

en 
paaseieren  

zoeken
(reserveren svp)

10

E

Grote Krocht 20a
Zandvoort
Tel. 023 571 43 95

Slinger Optiek

5

W

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)

Upgrading

Over een dikke week is het 
Pasen en dan zou, volgens 
zeggen, het Stationsplein 
opgeknapt zijn. Dan is echter 
haast geboden. Na een klein 
onderzoekend oogje ziet het 
visitekaartje van Zandvoort 
er nog steeds troosteloos en 
slordig uit. De grote ijzeren 
afzethekken, die al minstens 
een jaar langs de parkeervak-
ken van de Eltzbacherstraat 
staan, zijn omgewaaid. De 
lift doet het (weer) niet en 
reizigers moeten met kin-
derwagens via de trap naar 
het perron. Ze lopen moppe-
rend met kind en wagen te 
zeulen om de trein te halen. 
Naast de stenen trap ligt, 
als decoratie, een fiets zon-
der zadel te dweilen en in de 
fietsenrekken staan een aan-
tal rijwielen die duidelijk niet 
meer in beweging komen 
omdat de wielen ontbreken. 
Het wordt hoogtijd voor een 
upgrading. Natuurlijk het 
liefst voor Pasen of wordt het 
Pinksteren? Of misschien als 
Pasen en Pinksteren samen 
vallen?

Stralend Zandvoort
Op hetzelfde plein hangt 
aan een lantaarnpaal het 
vernieuwde Zandvoortse 
bord om de badplaats te pro-
moten. Nou en wat is daar 
mis mee? Heel veel, want 
de stoeprand is speciaal 

verlaagd voor kinderwagens 
en rolstoelen. Het zou 
dan ook wenselijk zijn 
wanneer je van deze 
voorziening gebruik 
maakt je ook normaal 
kan doorrijden. Dat is 
niet het geval omdat 
het reclamebord de 
doorgang belemmert. 
Verplaatsing van het 
bord zou een goede op-
tie zijn. Zou dat ook nog 
voor Pasen lukken?

Schaap gered
De meiden van het 
Montessori College 
Aerdenhout zijn als het 

er op aankomt zeer doortas-
tend. Dominique de Roode 
belde naar de krant om het 
volgende verhaal te vertellen. 
In de buurt van de school is 
een weiland waar vijf scha-
pen staan. Eigenlijk vier, want 
één schaap lag op zijn rug 
en kon niet meer overeind. 
Dominique en haar vriendin 
Renée kwamen snel in actie 
en gingen moeizaam het hek 
over om het schaap te helpen. 
Het lukte om het dier om te 
draaien en de 12 jarige dames 
liepen nog even naar de buurt-
bewoners om te vragen of men 
de boer kon bellen omdat het 
schaap na zijn avontuur mank 
liep. Helaas moesten de mei-
den nogmaals het weiland in 

om het oornummer te note-
ren van het schaap. Daarbij 
werden ze tot tweemaal toe 
aangevallen door een ram. 
De schapenredders gaven 
de strijd op. Bij deze dames, 
namens het schaap, bedankt 
voor jullie kordate optreden.

Reactie
Meneer Kroos is blij dat 
oog en oor aandacht heeft 
besteed aan het ‘fietsterro-
risme’ langs de boulevards. 
Tot twee keer toe is Kroos 
op de stoep door agressieve 
fietsers aangereden. Dat er 
veel oudere mensen, kinde-
ren en honden lopen maakt 
geen verschil voor de fietsers. 
Hoofdzaak is een mooi zicht 
over strand en zee. Tot drie 
keer toe heeft Kroos bij de 
politie aangifte gedaan van 
de aanrijdingen en tevens 
gevraagd om het fietsge-
drag aan te pakken. “Het 
wordt hoog tijd dat er meer 
controle’s plaatsvinden langs 
de boulevards. Maar ja, be-
keuringen voor parkeerover-
tredingen vereist natuurlijk 
meer prioriteit”, zo eindigt 
zijn mail.

Gehandicapte 
man bestolen
Een zwaar gehandicapte 
Zandvoorter is zondagmiddag 
25 maart in zijn woning aan 

de Zandvoortselaan 
bestolen door een 
groepje jongelui. 
Vier mannen en 
een vrouw van om-
streeks 20 jaar zijn 
rond 14.00 uur de 
woning binnenge-
drongen en hebben 
geld gestolen. De 
verdachten spraken 
geen Nederlands. 
De politie stelt 
een onderzoek in 
en vraagt moge-
lijke getuigen con-
tact op te nemen 
met de politie in 
Zandvoort, tel . 
0900-8844. 

Bouwclub kent rijke historie

Elk jaar organiseert de Bom-
schuit Bouwclub Zandvoort 
een open dag. Afgelopen za-
terdag 24 maart stond de voor-
deur aan de Tolweg open om te 
laten zien wat er allemaal door 
de nijvere mannen en vrouwen 
(3) wordt gemaakt. Uiteraard 
hebben de bomschuiten de 
meeste aftrek en staan te pron-
ken in het werklokaal. Maar ook 
een ouderwets strandpaviljoen 
met katoenen dak, een minia-
tuur visserskar en de oude wa-
tertoren worden tot in detail na 
gebouwd. De bouwclub heeft 

momenteel 23 actieve leden, 
waarvan drie uit Noordwijk, 
en een jongere van 16 jaar. 
Eén van de oprichters, Chris 
Wagenaar, is op de open dag 
aanwezig. Hij is trots op ‘zijn 
club’ die voortgekomen is uit 
Genootschap Oud Zandvoort. 
Het doel van de bouwclub is 
om de historie van ons dorp 
door middel van schaalmodel-
len opnieuw te doen herleven. 
De Bomschuiten Bouwclub 
bestaat 20 november, 30 jaar 
en daar wordt natuurlijk extra 
aandacht aanbesteed. 

Take Five aan zee brasserie én 
toprestaurant

Kuin: “We willen ’s zomers onze 
restaurantgasten dezelfde ser-
vice geven die ze ’s winters ge-
wend zijn. Omdat het ’s zomers 
nu eenmaal een stuk hectischer 
is, gaat dat wel eens de mist in. 
Nu hebben we een topkaart 
voor Cinq en een wat simpeler 
kaart voor de brasserie.”

Commijs wil dat zijn gasten 
kwaliteit krijgen: “Omdat we 
geen concessies willen doen 
aan de kwaliteit, willen we een 

aantal weliswaar keukentech-
nisch simpele maar zeer ze-
ker smaakvolle en kwalitatief 
topgerechten serveren in de 
Brasserie. De restaurantgas-
ten kunnen we dan volledig 
in de watten leggen met onze 
‘grote’ kaart.

Als Cinq de ambitie die de 
beide heren uitstralen waar 
kan maken, heeft Zandvoort 
binnenkort een toprestaurant 
in huis!

OPEN GOLF ZANDVOORT

Nationale Open Golfdag 
Zaterdag 14 april 2007 van 12:00-17:00 uur

* Professionals aanwezig

* alle facetten van het golfspel komen aanbod

* clinics

* leuke dingen voor de kids

* voor jong en oud

* iedereen is welkom

info@opengolfzandvoort.nl
Tel : 023-5715743

Eerste	Paasdag	gesloten

Tweede	Paasdag	geopend
van	�3.00-	tot	�7.00	uur

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl
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Anderhalf jaar hebben ze erover nagedacht. Ondernemer Chris 
Kuin en zijn chef-kok Nick Commijs zijn er nu eindelijk uit. Take 
Five aan Zee wordt een toprestaurant met daarnaast een bras-
serie. Het restaurant gaat Cinq heten, een verwijzing naar het 
nummer dat het jaarrondpaviljoen draagt.

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:
Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

Miniatuur viskar

Chris Kuin en Nick Commijs
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Kleine rimpeling in mooie lenteweer

 Het feit dat de luchtvochtig-
heid laag was (35-40%) ver-
sterkte het afkoelend effect 
van de wind op de blote huid 
nog eens. Immers, de verdam-
ping aan het huidoppervlak 
is bij droge omgevingslucht 
(en zeker in combinatie met 
wind) groter dan anders en 
deze verdamping kost warm-
te die wordt onttrokken aan 
de huid zelf. Daarom dus die 
lage(re) gevoelstemperatuur. 
Bijkomend voordeel van die 
flink uitdrogende lucht was 
het feit dat de was aan de 
buitenlijn binnen een mum 
van tijd droog was.

De omgeving Zandvoort 
(Haarlem) kwam maandag 
tot en met woensdag trou-
wens al uit op 17-18 graden, 
waarmee dit deel van Noord-
Holland bijna het warmst 
van het land werd. Eigenlijk 
was het gewoon al heel pri-
ma strandweer en achter een 
windschermpje uitstekend 
toeven op het nog wat kale 
Zandvoortse strand. 

De woensdag ver l iep 
ook weer heel aardig in 
Kennemerland met behoor-
lijk wat zonneschijn, of het 
moesten enige onbeteke-
nende stapelwolkjes (en 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Het fraaie lenteweer -lang tevoren aangekondigd- was er 
dan uiteindelijk de afgelopen dagen met uitbundige zon 
en op zich hele acceptabele temperaturen. Jammer dat de 
oostenwind nogal vlagerig opereerde aanvankelijk en het 
soms bijna fris deed aanvoelen bij een graad of 14-15.

Kinderfeestje 
organiseren?

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

wat middelbare bewolking 
vanuit het zuidwesten later) 
zijn geweest die de maart-
zon het onvoorwaardelijke 
stralen belette.

Dat nagenoeg wolkenloze 
van de voorbije dagen is er 
dus wat vanaf gegaan zagen 
we deze donderdag. Vandaag 
en ook vrijdag is er dus wat 
meer rimpeling in de gepo-
lijste hogedruksferen en gaan 
de scherpste kantjes van het 
mooie weer af, zonder dat we 
een structurele verandering 
gaan meemaken. 

Na deze korte dip (enkele 
bui…) is het zo goed als zeker 
dat met name rond komend 
weekeinde een leuk herstel 
van het weer plaatsheeft. 
Hogedruk lijkt namelijk 
niet weg te branden boven 
Noord-Europa en laat dat nu 
de plaats bij uitstek zijn om 
ons mooi weer te (blijven) 
geven. Kijken we tenslotte 
nog wat verder, dan zien we 
dat de stroming rond 5 april 
krimpt naar meer noordelijke 
richtingen en dan wordt het 
onvermijdelijk koeler, zonder 
dat we nu direct slecht weer 
in huis krijgen.

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 15-16 13-14 13-14 14-15 

Min 4-5 5-6 5 5-6

Neerslag 30% 30% 20% 10%

Wind zuid 2-3     zzo. 3     no. 4    ono. 4    

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

Musical Mariaschool ‘feest van kleuren’
Alle leerlingen van de Mariaschool hebben vrijdag deelge-
nomen aan de musical ‘feest van kleuren’. Door alle groepen 
van de school was in week tijd een deel van de musical inge-
studeerd, die samen de totale voorstelling opleverde. Ouders 
en belangstellenden konden vrijdagmiddag en -avond in De 
Krocht komen kijken naar de verrichtingen van hun kind.

continue wisten vast te hou-
den. Ook de trapeze en acro-
batiek ontbraken niet in het 
programma, dat als hoogte-
punten het reuzenrad en een 

Staatscircus Moskou bracht goede show
Het Staatscircus van Moskou heeft afgelopen weekend drie 
voorstellingen laten zien op het Circuit Park Zandvoort. Het 
zeer gevarieerde programma boeide de toeschouwers van be-
gin tot het eind.

Klassieke circusnummers 
zoals dressuur van paarden 
en tijgers werden gelardeerd 
met optredens van clowns die 
de aandacht van het publiek 

motorspektakel kende. Voor 
het nummer met twee mo-
torrijders die door elkaar in 
stalen kooi rondjes draaide, 
zonder elkaar ondanks de 
zeer kleine ruimte te raken, 
was de daverende uitsmij-
ter van een programma dat 
beslist heeft voldaan aan de 
verwachtingen van jong en 
oud.

De entree bedroeg €1. In to-
taal werd zo €1330 bijeenge-
bracht wat ten goede komt 
aan de Stichting Revalidatie 
Cirebon, die gehandicpaten 
in de stad Cirebon op het 
Indonesische eiland Java on-
dersteunt. 

Het verhaal begon in het land 
Grijs waar alles zo grauw is, 
dat bewoners in opstand 
kwamen en hun koningin 

vroegen of daar geen ver-
andering in kon komen. Na 
overleg met de koningin wer-
den diverse expedities uitge-
zonden om te kijken hoe het 
elders toe gaat.

Zo ging er onder andere een 
expeditie naar het land Geel. 
Daar scheen de hele dag de 
zon. Dat is in het begin leuk, 
maar niet vol te houden. Ook 
was er een land Groen, waar 

uitsluitend gezonde groene 
groenten gegeten mochten 
worden. Iets lekkers als een 
gebakje of pannekoek was 
ten strengste verboden en 
leverde straf op. In het land 
Oranje was het continue 
feest en in Goud was ieder-
een zo vreselijk rijk dat men 
alleen contact wilde met be-
zoekers die dat ook waren.

Nadat alle expedties waren 
terugkeerd was de conclusie 
duidelijk. Er bestaat geen 
ideaal land, wel kunnen ge-
woonten uit de andere lan-
den worden overgenomen. 
Deze  gewoonten werden 
gesymboliseerd in geschen-
ken, die de koningin van de 
deelnemers aan de expe-
dities ontving en waarmee 
zich aankleedde. Met de 
koningin kreeg ook het land 
Grijs kleur en fleur. Door de 
inbreng uit de andere landen 
was Grijs aan het eind van 
de musical uitgegroeid tot 
een samenleving met vele 
kleuren, waar het fijn was 
om te leven.
 
De algehele leiding was 
in handen van mevrouw 
Castien, die met haar werk 
veel eer inlegde bij zowel ‘ar-
tiesten’ als het publiek.          

aanwezig blijft. Jolanda heeft 
vroeger in Amsterdam altijd 
in de horeca gewerkt en ver-
telt: “Het begon weer te krie-
belen. Ik wil er een gezellig 
café van maken voor mensen 

Nieuw Amsterdams feest café in Zandvoort
Vrijdag 30 maart aanstaande is de feestelijke opening van 
feestcafé De Vrolijke Koster. De Amsterdamse eigenaresse Jo-
landa Scheurer is al bekend bij vele Zandvoortse dames, echter 
in een andere hoedanigheid. Tot een paar maanden geleden 
stond zij hier op de woensdagmarkt in een kraam met grote-
matenmode. 

Dat zij de mode niet hele-
maal kan loslaten, blijkt uit 
het feit dat zij in Haarlem 
twee keer per week zowel op 
de markt in Schalkwijk als in 
Haarlem-Noord met kleding 

van 25 – 70 jaar met lekkere 
muziek, van Amsterdamse 
meezingers tot feestmuziek. 
Er is een losse microfoon aan-
wezig en de gasten kunnen 
ook ‘dansen & sjansen’. Eén 
keer per maand is er een sur-
prise-avond”.  

De Vrolijke Koster, Kosterstraat 
9 (tussen Kerkplein en 
Dorpsplein), is zeven dagen 
per week geopend vanaf 
16.00 uur.

Slotscene van de geslaagde musical
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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)

Vrijdag 30 – en  
zaterdag 31 maart

Spaanse dagen!
Vrijdag de 30 e  
met Flamenco

en op beide dagen Tapas
tijdens het borreluur

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Als u uw ei niet kwijt kunt,
komt u maar naar
De Lamstrael
Haltestraat 52

haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31
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Nieuw in Zandvoort 
vanaf vrijdag 30 maart geopend!!!

” Feestcafé De Vrolijke Koster”
Een gewoon gezellig Amsterdams  
feestcafé, waar je jezelf  kunt zijn.
Je kunt bij ons als je wilt, zingen, 

dansen en sjansen.
Iedere maand een surpriseavond.

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 16.00 uur

Tevens ervaren barpersoneel gevraagd met soc. hyg.

Feestcafé De Vrolijke Koster 
Kosterstraat 9, 2042 JJ Zandvoort. Tel.: 06-49971131

Beide paasdagen 
zijn we geopend

We serveren u een 4 gangen menu 
€ 32,50

Natuurlijk kunt u ook uit onze menukaart kiezen

Lekker eten 
Gezellig  drinken

Het huidige college is nu ruim een jaar actief. Tijd voor een 
rondje vragen over de huidige stand van zaken. Wekelijks 
stelt de krant dezelfde zes vragen aan een persoon uit de 
Zandvoortse politiek. 

Politiek Interview

1
Deze week is het woord aan:

Jerry Kramer,
raadslid VVD

2

3 6

5

4
Vraag 1:
Wat heeft het college 
volgens u zoal bereikt in 
het eerste jaar?
In het college zitten drie nieu-
we wethouders, die zich niet 
in één jaar kunnen bewijzen. 
Het college heeft eerst moe-
ten voortborduren op lopen-
de onderwerpen. Ik noem de 
WMO, woonvisie, begroting, 
LDC en Middenboulevard. Bij 
veel onderwerpen heeft het 
college gemeend meer geld 
nodig te hebben voor kwali-
teit, iets wat ik als positief er-
vaar. Alleen wil ik wel dat het 
college zich meer op de reali-
teit/haalbaarheid gaat focus-
sen. In een aantal procedures 
en handelingen van het col-
lege kan ik me niet vinden, ik 
noem het bestemmingsplan 
Middenboulevard. Het stop-
woordje tijdsdruk moeten ze 
afleren.

Vraag 2:
Wat staat er voor de komende  
drie jaren bovenaan op uw  
politieke agenda?
Luisteren naar de inwoners 
van Zandvoort en Bentveld. 
En vooral samenwerken. Ik 
wil streven naar openheid 
en transparantie, een eerlijk 
bestuur, participatie serieus 
nemen, goede communicatie, 
juiste informatieverstrekking. 
Allemaal punten die voor de 
hand liggen, alleen scoort de 
gemeente nog altijd slecht op 
deze punten. Zonder draag-
kracht van de betrokkenen 
staat de gemeente nergens. Ik 
noem maar het aantal recht-
zaken wat de gemeente voert, 
iets om je als gemeente voor 
te schamen.

Vraag 3:
Vindt u dat er een referendum  
over de Middenboulevard 
zou moeten komen?
Onzin, als de procedures 
maar kloppen en de politiek 
de inspraak serieus neemt. De 

verkiezingen zijn overigens al 
duidelijk genoeg geweest.

Vraag 4:
Bent u voor meer samenwer
king met de regiogemeenten 
of zelfs voor een fusie?
Zandvoort mag niet stilstaan, 
samenwerken heeft veel voor-
delen maar ook nadelen. Zo 
snel het voordelen heeft voor 
de begroting en klantgericht-
heid met zich mee brengt, ben 
ik voor samenwerking. De poli-
tiek moet zich ook realiseren dat 
een fusie vaak wordt opgelegd 
en dan is het te laat om nog 
te kiezen. De bestuurskracht 
van een kleine gemeente als 
Zandvoort is vrij zwak, wellicht 
dat Noordwijk en Zandvoort el-
kaar wel kunnen versterken.

Vraag 5:
Hoe zou het bereikbaarheids
probleem van Zandvoort 
opgelost kunnen worden?
Een grotere bevoegdheid van 
de provincie in grensover-
schrijdende bestemmings-
plannen kan sinds kort een 
oplossing bieden om de ge-
meente Haarlem te dwingen 
mee te werken aan de be-
reikbaarheid van Zandvoort. 
De provincie kan voorkomen 
dat bijvoorbeeld Haarlem het 
aansluiten van de Zeeweg met 
een bestemmingsplan kan te-
genhouden. Dus vooral samen-
werken met de provincie en de 
Zuidtangent (bus verbinding 
met Hoofddorp) doortrekken 
naar Zandvoort. De busbaan 
op de boulevard Barnaart ligt 
er al!

Vraag 6:
Wat is uw belangrijkste 
punt voor het profiel van 
de nieuwe burgemeester?
Iemand met een frisse kijk 
op het leven en een gezond 
verstand.

Geen directe oplossing voor strandpachters
Eén ding werd vorige week woensdag zeker duidelijk tijdens 
de discussie in de raadscommissie Planning & Control. De  
gemeente kan weinig doen voor de twee standpachters van 
het naaktstrand, die door de stormen zoveel zand rond hun 
standplaats zijn kwijtgeraakt, dat zij het opbouwen van hun 
bedrijf een te groot risico vinden. 

De gemeente is alleen bereid 
om na half april zand beschik-
baar te stellen van andere 
delen van het strand om de 
basis voor de ondergrond van 
de paviljoens te verstrekken. 
De in problemen verkerende 
strandexploitanten hadden 
de wens geuit om tijdelijk 
elders op het naakt- of tex-
tielstrand hun tent te mo-
gen plaatsen. De twee zijn 
van mening dat zij de steun 
van de gemeente mogen ver-
wachten, omdat hun strand-
gedeelte in de afgelopen ja-
ren dusdanig is versmald, dat 
onder andere de mogelijkheid 
om stoelen te plaatsen is te-
ruggelopen van vier rijen tot 
slechts één rij. Hierdoor zou-
den ze de afgelopen jaren al 
de nodige inkomsten misge-
lopen zijn.

Oneens
Overigens werd uit de inbreng 
van twee andere insprekers 
duidelijk, dat zowel de strand-
pachtersvereniging als een 
collega van het naaktstrand de 
argumenten van de twee niet 
delen. Net als de gemeente zijn 
zij van mening dat de situatie 
niet dusdanig ernstig is, dat 
de door de twee voorgestelde 
oplossingen zouden moeten 
worden verwezenlijkt. 

Samenwerking
Wethouder Tates maakte dui-
delijk dat de gemeente wel 
bereid is de situatie voor de 
komende jaren te verbete-
ren. De liberale bewindsman 
liet weten dat hij daarvoor 
in de afgelopen weken in 
nauwe samenwerking met 
zijn Bloemendaalse collega 

Tera Wolf nodige besprekin-
gen heeft gevoerd met het 
ministerie, Rijkswaterstaat en 
het Hoogheemraadschap. De 
reacties zijn hoopvol en men 
is meer bereid te helpen dan 
ooit het geval is geweest.

Verwarrend
Overigens werd uit de inleiding, 
die Tates hield voorafgaande 
aan de behandeling van het 
agendapunt, duidelijk dat de 
berichten over de steun voor de 
gedupeerde strandexploitan-
ten in Bloemendaal zeer ver-
warrend zijn. Tates stelde dat 
de provincie door haar inbreng 
voor de nodige verwarring heeft 
gezorgd. Ook hij was verbaasd 
dat zand van het Zandvoortse 
strand aangewend zou worden 
om Bloemendaal te helpen. 
Tates maakte de commissie en 
volle publieke tribune duidelijk, 
dat hij niet bij deze besluitvor-
ming bestrokken is geweest en 
ook dat, als Zandvoort mede-
werking verleend, dit niet ten 
koste zal gaan van de belangen 
van de Zandvoortse strand-
pachters.

Politiek	verslag

Coalitie partijen OPZ en VVD steunen Bierman niet
De voortvarendheid waarmee OPZ-wethouder Marten Bier-
man duidelijkheid wil verschaffen over de mogelijkheden en 
gevolgen van plannen voor de Middenboulevard, kreeg geen 
waardering van een meerderheid in de commissie Planning & 
Control. Bierman kreeg vrijwel geen steun voor zijn verzoek 
om circa € 500.000.

Met dat bedrag kunnen des-
kundigen ingehuurd worden 
die duidelijk moeten maken 
hoe de grondexploitatie er 
uitziet en welke risico’s ver-
bonden zijn aan de uitwer-
king van het voorliggende 
bestemmingsplan. Dat be-
stemmingsplan zal in de ko-
mende maanden door de raad 
worden beoordeeld.

Noodzakelijk
Bierman betoogde dat 
bij grote projecten als de 
Middenboulevard het door 
B&W gevraagde bedrag nood-
zakelijk is en gezien de totale 
kosten van het project, door 
hem geschat op 150 miljoen 
euro, gering is. Ook verwees 
hij meerdere malen naar 
de gemaakte afspraken die 
vastgelegd zijn in de raads-
opdracht.

Weinig begrip
Met uitzondering van coali-
tiepartij PvdA en de oppositie-
partijen SP en GBZ ondervond 
de wethouder weinig begrip 
bij een meerderheid van de 
commissie. Opvallend was 
dat OPZ bij mondde van Han 

Cohen geen enkel begrip had 
voor de, namens het college, 
door zijn eigen wethouder 
ingebrachte aanvraag. Samen 
met Fred Paap van coalitie-
partner VVD vond Cohen dat 
voordat dit bedrag beschik-
baar gesteld zou moeten 
worden er eerst meer duide-
lijk moet zijn over de verdere 
ontwikkelingen. 

Geen meerderheid
Naast OPZ en de VVD deelden 
Cees van Deursen (GroenLinks) 
en Andor Sandbergen (CDA)  
de mening van de twee 
coalitiegenoten. Ook po-
gingen van PvdA-fractie-
voorzitter Pim Kuijken om 
zijn collega’s te overtuigen 
leed vooralsnog schipbreuk. 
Commissievoorzitter Eg Poster 
(OPZ) kon aan het eind van de 
discussie niet anders conclude-
ren dan dat voor de aanvraag 
geen meerderheid bestond en 
dat de discussie daarover op 
3 april in de raadsvergadering 
voortgezet zal worden.  

Wethouder Bierman
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Projecten 
Donna Corbani zit beslist niet 
stil. Op haar tafel liggen de 
bewijzen van haar diverse pro-
jecten. Zo ligt er het Red time 
magazine van Martinair, waar-
in haar kunst vermeld staat 
als ‘Holiday Art’. Verder vertelt 
Corbani enthousiast over haar 
twee andere projecten. De één 
is een tentoonstelling ‘Artist 
4 freedom’ waar Corbani, met 
nog 50 andere kunstenaars, een 
stembus heeft beschilderd en 
die momenteel door Nederland 
reist. In het najaar worden de 
kunststembussen geveild. De 
opbrengst gaat naar Amnesty 
International en naar Stichting 
AIDA Nederland. Het andere 
project is een tentoonstelling in 
Dubai welke in augustus gerea-
liseerd wordt. Een mooie bron-
zen sculptuur in een Zandvoorts 
plantsoen ontbreekt nog in haar 
lijst van opsommingen.

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang   Willemstraat 
20, 1e etage). 

 Voor informatie,
bel: 06-42053349

.................
Let op: 

tegen inlevering 
van deze adv 

eenmalige superstunt. 
200 fietsen op voorraad. 

Wij kochten weer 
een faillissement. 

Alleen op vr & za 12/17 
uur, daarna doen 

we weer normaal. 
Omafiets, damesfiets, 
MTB 18 versn., Harley 

chopper, Beach chopper. 
Uitzoeken, nieuw in 
doos. Let op: €99,- 

(dit is geen 1 april grap!) 
De stunter, 

Duinstraat 14 
(t.o. brandweer)

.................
Klein hotel in Zandvoort 

vraagt voor 
receptiewerkzaamheden 
2 meisjes (havo-niveau). 

Tel. 5713466

Gezocht: 
de eigenaar/berijder 
van een Solex 3800 

met kenteken 72-FXV-1.
Graag zou ik met u in 
contact komen i.v.m. 
eventuele overname 

van deze Solex. 
Paul van Leersum, 
tel. 06-20569121.

.................
Gevonden 

in gebouw De Krocht: 
zwarte babytas met 

luiers, doekjes, 
mintgroen trui-

tje (mt56), groene 
broek (mt 62). 
Eigenaar kan 

bellen naar 5712425.
.................

Te huur aangeboden: 
Kleine parterreflat 

(40m2) met ruim terras 
aan Noordboulevard. 

Huurprijs: 
€550 p.mnd. incl. 

verwarming. 
Tel. 5718405 (tussen 
17.00 en 19.00 uur).

.................
Man zoekt jonge 

dame voor erotische 
massage. €100 per 

uur. Tel. 5716998
.................

Henny’s pedicure 
heeft nog enkele 

plaatsen open voor al 
uw voetproblemen. 
Tel.  06-50203097

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en uitste-
kende referenties! Bel 
voor een vrijblijvende 

offerte: 5747179 of 
06-2747 2920 
(Zandvoort)

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

Komedie Explosie!
Afgelopen zondag vond de laatste cabaretavond van het  
seizoen 06/07 plaats in Circus Zandvoort. Deze avond telde 
niet één, maar vier comedians. Jeroen Pater was de MC van de 
avond, de Master of Ceremony. Hij warmde het publiek op met 
een ‘Zandvoorts orgasme’.

door Stephanie Vork

De eerste comedian die op-
kwam was Wilko Terwijn. 
Zelf vond hij dat zijn optre-
den niet zo aansloeg bij het 
Zandvoortse publiek. Doordat 
hij dit steeds herhaalde, na 
een grap “laat maar” zeggen, 
kwam hij niet helemaal goed 
uit de verf. Wilko eindigde  
met: “Dank jullie wel dat ik 
nieuwe grappen kon testen, 
dan weet ik dat ik die nooit 
meer hoef te gebruiken.” Toch 

had Wilko ook grappige stuk-
jes over actualiteiten. 

Na hem trad de Amerikaan 
Tom Rhodes op. “I am from the 
US and I apologize for every-
thing”, was zijn opening. Tom 
was vooral sterk in zijn woord-
grapjes. ‘Roken is dodelijk’ 
staat er op pakjes sigaretten, 
de Amerikaan vertaalde dit als 
“smoking gives you the doode-
lookies.” Ook Tom Rhodes vond 
het Zandvoortse publiek “hard 
work”: eerst een keiharde lach 
waarna abrupt weer stil. 

Na de pauze kwam de klapper 
van deze zondagavond: Jim 
Speelmans. Wat een komisch 
talent! Anders dan zijn twee 
voorgangers kreeg hij het pu-
bliek helemaal mee. “Jongens, 
even stil, niet lachen, dan kan ik 
me niet concentreren.” Grappige 
sketches werden afgewisseld 
met ontzettend flauwe grap-
pen, die door hem verteld en 
uitgebeeld voor tranen in de 
ogen van het lachen zorgden. 

In totaal duurde de Comedy 
Explosion ruim 2,5 uur, avond-
vullend dus. Helaas moeten we 
een aantal maanden wachten 
voordat er in het theater van 
Circus Zandvoort weer een 
reeks cabaretiers ten tonele ver-
schijnt. Het was in ieder geval 
een knaller van een seizoensaf-
sluiter afgelopen zondag!  

ZANDKORRELS C U L T U U R

Donna Corbani in optima forma
De voordeur van de sfeervolle woning van Donna Corbani  
staat in het weekend van 24 en 25 maart uitnodigend open.  
Iedereen wordt door de kunstenares gastvrij verwelkomd in haar 
huiskamer die sa-
men met de tuin 
omgetoverd is tot 
een galerie.

door Nel Kerkman

De sierlijk omlijn-
de figuren met de 
krul op het gezicht 
zijn typerend in de 
schilderijen van 
Donna Corbani. 
In haar laatste kunstwerken 
heeft de kleurkeuze een veran-
dering ondergaan. De vrolijke 
en krachtige kleuren zijn ver-
anderd in veel wittinten met 
hier en daar een vleugje kleur 
op de achtergrond. Nieuw zijn 
ook de aangebrachte glitters 
die zeer subtiel op het doek 
zijn aangebracht, waardoor het 
kunstwerk iets mystieks krijgt. 
De achtergrond van sommige 
werken hebben iets speels ge-
kregen door een draaiend effect 
met het penseel. Er zijn twee- 
en drieluiken te bewonderen 
die de mogelijkheid bieden om 
het formaat van het kunstwerk 
zelf te bepalen. De combinatie 
met de sculpturen en de schil-
derijen zijn kunstig in de expo-
sitieruimte bij elkaar gezet en 
vormen een eenheid. Het no-
digt uit om het schilderij en de 
bijpassende bronzen sculptuur 
samen aan te schaffen. 

door Nel Kerkman

Sluitstuk
Het beeld ‘Oude man op bank’, 
ook wel genoemd ‘De garna-
lenvisser’,  van beeldhouwer 
Kees Verkade is het sluitstuk 
van het verfraaiingfonds wat 
in 1960 door B&W werd op-
gericht. In aanwezigheid van 
de wethouders A. Kerkman, J. 
Lindeman, J. Oostenrijk en een 
groot aantal belangstellenden 
werd het beeld door burge-
meester Nawijn onthuld. In 
zijn toespraak memoreerde hij 
onder meer dat Zandvoort niet 
alleen aan de herbouw van het 
tijdens de oorlog vernielde 
Zandvoort heeft gedacht maar 
ook ruime aandacht heeft ge-
schonken aan de culturele ver-
fraaiing van het dorp. In 1988 
beschadigde een vrachtwagen 
het object tijdens de wereld-
kampioenschappen surfen. 

dat de jonge Verkade talent 
heeft. Sport en spel vormen 
zijn grote bron van inspiratie 
maar ook het onderwerp cir-
cus wordt alom gewaardeerd. 
Zijn eerste tentoonstelling is 
in de Haarlemse Vishal en het 
beeld ‘moeder en kind’ wordt 
aangekocht door het Frans 
Halsmuseum, dat later ook 
‘De Werper’ aankoopt. Zijn 
eerste opdracht krijgt hij van 
de gemeente Haarlem waar 
op de hoek Grote Houtstraat 
het beeld ‘Winkelen’ is ge-
plaatst. Niet alleen Haarlem 
heeft enkele beelden, ook in 
de gemeente Zandvoort zijn 
de kunstwerken van Verkade 
ruim vertegenwoordigd. Vanaf 
1970 zijn Verkade’s monumen-
tale werken verspreid over de 
wereld te vinden, van New 
York tot Nice en van Monaco 
tot Maastricht.

Het beeld werd in Brabant 
gerepareerd en daarna leende 
men de ‘Verkadebank’ uit aan 
het Sonsbeek International Art 
Centre. Na twee jaar afwezig-
heid werd ‘De garnalenvisser’ 
weer op zijn oude vertrouwde 
plek teruggeplaatst. Het le-
vensgrote beeld heeft geen 
sokkel en ‘zit’ gewoon tussen 
ons in. Wie komt er niet in de 
verleiding om naast de oude 
visser op de bank te gaan zit-
ten om samen over de zee te 
turen? 

Kees Verkade
In een oud Zandvoorts huisje 
in de Smedestraat had Kees 
Verkade in 1965 zijn atelier, 
waar hij ondermeer het por-
tret van Sir Winston Churchill 
maakte. De diverse tentoon-
stellingen in de Galerie Eijlers 
te Zandvoort lieten toen al zien 

Beeldhouwwerk: 
 oude man op bank, 1970
Materiaal: 
 Brons 
Afmeting hoogte: 
 1.20 m (geen sokkel)
Plaats: 
 Burgemeester Fenemaplein
Eigenaar: 
 Gemeente Zandvoort
Beeldhouwer: 
 Kees Verkade

Beeldig Zandvoort

‘De vrouw is een tijger 
die zich regelmatig vermomt als prooi.’

Marco Termes

Spreuk van de week:

50

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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Kapsalon
  Face To Face

Heeft t/m eind mei 2007 een knipactie!
Elke dinsdag wassen+knippen 

voor € 15,--!
Liefst met afspraak 
maar ook mogelijk zonder (indien plaats)

Openingstijden: 
Ma.: 9.00- tot 15.00 uur
Di.-do + vrijdag: 9.00- tot 17.30 uur
Nu ook op zaterdag to t 17.00 uur geopend.

Gasthuisplein 3 Tel.: 023-571 33 38

4

E

bij liggen, waren verbaasd dat 
jeugd heden ten dage dit vrij-
willigerswerk nog wil doen. De 
kinderen, in de leeftijd van 14 en 
15 jaar, waren zeer enthousiast 
over hun ‘dagje Zandvoort’ en 
gingen voldaan huiswaarts.

Scholieren helpen ouderen
Vorige week woensdag hebben 22 leerlingen van het Mendel 
College in Haarlem hun handen uit de mouwen gestoken. In 
het kader van een training sociale vaardigheden hadden zij 
aan de oproep van Wonenplus gehoor gegeven om tuinen van 
Zandvoorters die ze niet zelf zo goed kunnen onderhouden, 
weer lenteklaar te maken.

De leerlingen uit 3 Atheneum 
en 3 Gymnasium kwamen op 
de fiets naar Zandvoort en 
hebben maarliefst 29 tuinen 
onder handen genomen! Het 
merendeel van de mensen van 
wie de tuinen er nu weer netjes 

18

R 

Donna Corbani



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Wij hebben weer een grote
collectie Tiffany lampen binnen.

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting 
op alle spiegels
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Vino Frizzante
Heerlijke Prosecco

nu p/fles € 7,95
en …6 halen -5 betalen!!

In	de	maand	april:
500	gram	Shoarmavlees	+
5	pita	broodjes	+	bakje	saus

	Samen:	€	5,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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 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.

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

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

	�0%	korting	op	
tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand april 

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

Op vertoon van de ZandvoortPas 10% korting op een hoofdgerecht
van onze vernieuwde menukaart

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

Zomercollectie is binnen

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

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05
www.bellieribelli-shop.nl

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

Bij aankoop  
van Protest à € 40,-
een tas cadeau!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Pizza 
Döner Plaza

Groot broodje Döner met
frites en een drankje: €5,-

Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort
Geopend van 14.00- tot 01.00 uur

Dinsdag gesloten. Tel: 023-5718582

 
Na vele verzoeken nogmaals, 

€25,- betalen en 
voor €50,- huren

De hele maand april
Niet in combinatie met andere acties

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

2000ste ZandvoortPas
Vorige week heeft de Zandvoortse Courant een nieuwe 
mijlpaal bereikt met de ZandvoortPas. Sinds de start op  

1 januari 2006, is onlangs de 2000ste ZandvoortPas uitgereikt.

Samen met een bos  
bloemen, werd deze 
ZandvoortPas door Gillis 
Kok van de Zandvoortse 
Courant, overhandigd 
aan de enthousiaste 
mevrouw Smit. Zij zat 
nog midden in een ver-
huizing van Haarlem 
naar Zandvoort, maar 
had vrijwel direct 
besloten dat ze een 
ZandvoortPas wilde 
aanschaffen. 

Van haar dochter, die al lang in 
onze woonplaats woont en ook 
een ZandvoortPas heeft, had 
mevrouw Smit van de voor-
delen van de pas vernomen. 
Daarop had ze het formulier 
ingevuld in haar tas gedaan. 
Er ging nog een drietal weken 
overheen, toen ze opeens het 
formulier tegenkwam in haar 

tas. Daarop besloot ze het 
toch maar in te leveren bij 
Bruna Balkenende, met dit als 
gevolg. “Ik was het eigenlijk 
een beetje vergeten maar heb 
het toch uiteindelijk goed ge-
daan”, zei ze blij verrast. Kok 
wenste mevrouw Smit, net als 

alle andere pashouders, heel 
veel plezier met haar Zand-
voortPas. Hij benadrukte nog 
dat ze haar pas altijd bij haar 
moest hebben als ze op pad 
gaat, zodat ze hem altijd kan 
gebruiken bij de aangesloten 
bedrijven. 
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DAMES LET OP: A.S. ZONDAG 1 APRIL (geen grap) 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag  bestaat uit 3 onderdelen: workshop,  presentatie Stephanlijn  
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE ULTIMATE-FACE-LIFT …DAMES WEIGER DE NAALD EN
ERVAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN FACE-LIFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187

2

M
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Zandvoortse superbaby bekend
Maandagmiddag maakte Mea Beths, winkelmanager van Etos 
Zandvoort, bekend welke baby hier in het dorp uitgeroepen is 
tot winnaar van de eerste prijs. Deze verkiezing wordt elk jaar 
in alle Etos filialen georganiseerd, in samenwerking met het 
maandblad Kinderen, voor baby’s tot twee jaar. 

De jury gaf dinsdagavond na 
de eindronde het volgende 
oordeel: “Van Vessem & Le 
Patichou heeft beslist de X-

factor en is een voorbeeld 
voor professioneel en letterlijk 
eigenwijs ondernemerschap. 
Dit komt vooral tot uiting door 

de keuzes voor de basisassor-
timenten en de wijze waarop 
het bedrijf geleid wordt.” 

In alle 9 winkels was het feest,  
in Zandvoort lag zelfs de rode 
loper uit. Klanten kregen 
woensdag gebakjes aange-
boden met het logo ‘Bakkerij 
van het jaar 2007’. 

Loeris eindelijk op ‘zijn’ paaseiland

de opgravingen van de jonge 
duinen kwamen er ook resten 
van achttien nederzettingen 
tevoorschijn. Drie daarvan 
zijn in kaart gebracht. Uit de 
gevonden gegevens blijkt dat 
de boerderijen op palen ston-
den en er een aparte brandhut 
was. De mensen verbouwden 
hoofdzakelijk granen, aardap-
pels en andere soorten land-
bouw. Tevens heeft men uit de 
sporen, botten en tanden ge-
haald dat er ook vee aanwezig 
was. Het is voor Noord-Holland 
een unieke vondst omdat men 
altijd aannam dat in de vijfde 
eeuw het kustgebied ontvolkt 
was.

Wisenten
Ook deelde Van Oosterom mee 

Bijzondere archeologische vondst
De titel ‘de hand van de boswachter’ was zeer cryptisch  
omschreven. Want wat had boswachter Coen van Oosterom 
eigenlijk meegenomen om te vertonen? De lezing ging over 
een archeologische vondst en werd in samenwerking met  
Genootschap ‘Oud Zandvoort’ en de Openbare bibliotheek op 
20 maart gepresenteerd.

door Nel Kerkman

Via getoonde dia’s vertelt Coen 
van Oosterom over zijn arche-
ologische vondst als boswach-
ter van het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. In 2004 
ontdekte Van Oosterom, bij 
toeval, een groot aantal aarde-
werkscherven op een plek waar 
zandverstuivingen plaatsvon-
den. De gevonden scherven 
werden onderzocht door de 
Velsense Wim Bosman en on-
derzoekers van de Universiteit 
van Amsterdam.  

Jonge duinen
De scherven bewijzen dat er in 
de merovingische tijd (vroege 
middeleeuwen), mensen heb-
ben gewoond op deze plek. Bij 

dat er over enkele maanden 
het PWN Waterbedrijf Noord- 
Holland een vijfjarig begra-
zingsexperiment begint met 
de Europese bizons (wisenten). 
De oergrazers worden in het 
ruim 200 hectare Kraansvlak 
uitgezet en zijn niet toeganke-
lijk voor publiek. Wat het posi-
tieve effect is van al dit graas-
werk op het duinlandschap zal 
de proef straks uitwijzen. 
 
Zakje met scherven
De hand van de boswach-
ter was niet leeg want Van 
Oosterom had enkele ge-
vonden aardewerkscherven 
meegenomen. Er was veel 
belangstelling voor bij de 
aanwezigen en ook de tan-
den van het vee werden aan 
alle kanten bewonderd. Na de 
lezing bedankte Ger Cense, 
voorzitter van Genootschap 
Oud Zandvoort, boswachter 
Coen van Oosterom voor zijn 
duidelijke uitleg. Deze leerza-
me lezing is zeker voor herha-
ling vatbaar.

Plaatsing van ingezonden brie-
ven betekent niet dat de redac-
tie 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.

In de Zandvoortse Courant 
van donderdag 22 maart 
wordt geschreven over een 
nieuwe jaarrondattractie in 
de vorm van een zeeaquarium 
in het Middenboulevardgebied 
bij de Rotonde. Hoewel ik pas 
enkele jaren in Zandvoort 
woon en daardoor niet over 
historische kennis beschik, 
wil ik toch reageren op dit 
plan.
   
In het artikel wordt ge-
schetst hoe het project 
technisch in elkaar steekt. 
Daarin komen een aantal 
zaken voor, die zowel bouw-
kundig als historisch onjuist 
zijn c.q. lijken. U schrijft dat 
gebruik gemaakt gaat wor-
den van oude onderaardse 
bunkergangen, die verbon-
den worden met het gebouw 
waarin nu onder andere het 
museum gevestigd is. Het 
gebruik van oude onder-
aardsgangen is nonsens. 
Mochten deze er nu nog zijn 
dan zijn deze, kijkend naar 
de huidige bebouwing in de 
omgeving van de Rotonde, 
totaal uit elkaar gevallen 
of ingestort zodanig dat ze 
niet meer te reconstrueren 
zijn. Om de huidige bebouwing 
mogelijk te maken moeten 
er destijd grote bouwput-
ten van vele meters diep zijn 
gegraven. Waarschijnlijker is 
daarom dat de gangen des-
tijds al zijn opgeruimd.

Ook is de geschetste con-
structie alleen al uit veilig-
heidoverwegingen bizar en zal 
bouwkundig gezien nimmer 
worden goedgekeurd. Hoe 

denkt men een glazenkoepel 
te funderen op een onder-
grond met daarin een meer 
dan zestig jaar oud gangen-
stelsel? Er zal opnieuw diep 
gegraven moeten worden. Is 
het dan niet eenvoudiger een 
nieuw gebouw neer te zetten, 
waarin ook het museum, de 
toiletten en andere voorzie-
ningen die nu in het huidige 
Rotondegebouw gesitueerd 
zijn, worden ondergebracht?

Wie bovenstaande gelezen 
heeft en even nadenkt zal 
ook tot de conclusie ko-
men dat gebruikmaken van 
meer dan zestig jaar oude 
onderaardse gangen en de 
koppeling daarvan met het 
bestaande Rotondegebouw, 
totaal niet past in het huidi-
ge en toekomstige beleid dat 
van rijkswege wordt gevoerd 
in het kader van de kustver-
dediging.

Naar ik heb vernomen zijn in 
het verleden in Zandvoort 
al vele zakenlieden opgedo-
ken, die met de meest fraaie 
plannen kwamen, waarschijn-
lijk is deze meneer Abdul El 
Hasrat ook niet de juiste 
man die Zandvoort kan hel-
pen te klimmen op de ladder 
van toeristisch aantrekkelijke 
badplaatsen. Het is daarom 
noodzakelijk dat de politiek op 
zeer korte termijn wordt ge-
vraagd, om de antireclame die 
van dit slecht onderbouwde 
plan voor mogelijke toekom-
stige investeerde uitgaat, 
een halt toe te roepen.

Ir. P.J Dekker 
     

Een zeeaquarium?

X-factor voor ‘Bakkerij van het jaar 2007’
Uit meer dan 50 deelnemende bedrijven is Van Vessem en Le 
Patichou op de eerste plaats geëindigd. Het doel van de verkie-
zing is het niveau van de totale bedrijfstak te verhogen en deze 
meer onder de aandacht van de consumenten te brengen. 

De eerste prijs van deze lo-
kale ‘Etos superbaby van het 

jaar verkiezing’ ging naar 
de zes maanden oude baby 

met prachtige blauwe ogen 
Audrey Brabander. Haar 
trotse zusje Loïs van 4 nam 
de prijs, bestaande uit een 
Zwitsal pakket ter waarde 
van € 33,50 voor haar in ont-
vangst. Helaas was de in juli 
2006 geboren nummer twee, 
Damien Karsten, niet aanwe-
zig. Zijn prijs kan alsnog in de 
winkel worden afgehaald. 
Tenslotte was de derde plek 
voor Juliette Porienski, die 
vorige week net één jaar is 
geworden. Afwachten is nu 
of er een Zandvoortse baby 
uiteindelijk doorgaat naar 
de feestelijke finale in juni,  
in Ouwehands Dierenpark. 
De daar te winnen super-
prijs is een 8-daagse vliegreis 
naar Mallorca voor het hele 
gezin.

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats een 
Zandkorrel

(zie pagina 10)

De Zandvoortse prijswinnaars
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De	informatie	pagina	van	de	sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Voor het snorkelduiken 
heb je een basisuitrusting 
nodig: snorkel, duikbril, 
zwemvliezen, loodgordel 
met 4 kg. lood (of 5% van je 
lichaamsgewicht). De aan-
schafkosten bedragen ca. 
€115. Voor het Open Water 
Brevet heb je daarnaast 
nog nodig: duikpak, trim-
vest, duikmes, perslucht-
cilinder, ademautomaat, 
manometer en diepteme-

betreffende de eisen waar-
aan het materiaal moet 
voldoen. De club beschikt 
ook over een aantal duik-
sets, die voor de duur van de 
opleiding tot Open Water 
Diver door de leden gratis 
gebruikt kunnen worden. 
Daarna kan je ze gebruiken 
tegen vergoeding. Binnen 1 
jaar na het behalen van het 
eerste brevet kost dit €7 per 
keer, daarna € 12 omdat men 
ervan uitgaat dat een ieder 
zo snel mogelijk zijn eigen 
uitrusting aanschaft. 

Hoe word je lid? 
Lid worden kan door schrif-
telijke aanmelding bij het 
bestuur en gelijktijdige be-
taling van het inschrijfgeld. 
Het lidmaatschap van de 
vereniging geeft aan de le-
den automatisch het recht 
op het clubblad en het deel-
nemen aan alle activiteiten, 
voor zover de geoefendheid 
van het lid dit toestaat. De 
minimum leeftijd om lid te 
worden is 14 jaar. 

Meer informatie over 
Duikteam Zandvoort is te 
vinden via: www.duikteam-
zandvoort.org.

Vanaf 1 april 1981 zijn een aantal duikenthousiastelingen 
actief bezig zich te bekwamen in de onderwatersport 
via Duikteam Zandvoort. Doel van de vereniging is op 
basis van onderlinge samenwerking de duiksport in al 
zijn facetten te beoefenen en te bevorderen. 

ter of een duikcomputer. Per 
set kost dit nieuw ongeveer 
€1200. Het is ook mogelijk 
tweedehands pakken en ap-
paratuur te kopen, hetgeen 
aanmerkelijk goedkoper kan 
zijn. Een goed onderhouden 
duikset met gemak 10 jaar 
of langer meegaat. 

Materiaal advies
Duikteam Zandvoort ver-
strekt graag alle informatie 

Duikteam Zandvoort

In de haven kunnen ongeveer 100 ca-
tamarans geplaatst worden. Om het 
haventerrein op orde te houden, is er 
iedere maandagavond om 19.00 uur 
een verplicht corvee-uurtje, waaraan 
ieder lid per toerbeurt deelneemt. 

Tijdens het seizoen organiseert de 
Watersportvereniging Zandvoort 
om de twee weken clubwedstrij-
den, die beginnen met een geza-
menlijk ontbijt. Verder zijn er tal 
van nationale evenementen, zoals 
o.a. Nederlandse kampioenschap-
pen van diverse type catamarans. 
Een jaarlijks terugkerend evene-
ment is het ‘Rondje Remeiland’, één 
van de grootste zeilevenementen 
van Nederland. In augustus krijgt 

De Watersportvereniging Zandvoort is opgericht in 1966, en heeft als 
doelstelling het bevorderen van de zeilsport op zee voor haar leden. 
De vereniging beschikt over een nieuw en modern clubgebouw en is 
gunstig gelegen aan de boulevard Paulus Loot (zuid) in Zandvoort.

Watersportvereniging Zandvoort de 
organisatie van de wereldkampioen-
schappen F16 catamaranzeilen in 
handen. Tevens is er een actieve groep 
jonge surfers die over een eigen surf-
opbergplaats in het clubhuis beschikt. 
Bij voldoende wind zijn zij altijd op 
zee te vinden.

Zandvoort is een gemeente die bij uit-
stek geschikt is om de watersport te 
beoefenen. Er is een kilometers lang 
strand zonder gevaarlijke obstakels 
zoals strekdammen en dergelijke. 

De Watersportvereniging Zandvoort 
is een vereniging, die onder meer 
bestaat dankzij de zelfwerkzaam-
heid van haar leden. Om een 
duidelijk beeld te schetsen van 
datgene waar de WVZ voor staat, 
hebben zij voor u een informatie-
pakket gemaakt. Dit pakket kunt 
u aanvragen bij het secretariaat: 
Sirikit Reijenga, Zuiderstraat 8, tel. 
5715831. Meer informatie voor de 
Watersportvereniging Zandvoort 
kunt u vinden via: 
www.wvz.vuurwerk.nl

‘Oversteekoefening’
voor damherten

Komende zondag zal voor een korte periode de Zandvoort-
selaan afgesloten worden. De directie van de Amsterdamse  
Waterleidingduinen wil, door middel van een tijdelijke over-
steekplaats, de damherten aan een nieuwe omgeving laten 
wennen die ontstaat als het beoogde ecoduct over de Zand-
voortselaan zal zijn voltooid.

Ter hoogte van uitgaansge-
legenheid ‘Club M’ aan de 
Blinkertweg, zal aan beide 
kanten circa twintig meter 
hekwerk worden verwijderd. 
De herten worden zo de gele-
genheid geboden om naar de 
overkant te gaan. De proef zal 
maximaal twee uur in beslag 
nemen.

Bronstijd
Volgens de boswachters van 
de Waterleidingduinen moet 
nog worden afgewacht of 
de damherten populatie 
welwillend is. Ze missen een 
groot stuk bos, zoals in de 
Waterleidingduinen, waar ze 

zich schuil kunnen houden. 
Dat bos is een essentieel on-
derdeel van onder andere de 
bronsttijd. 

Verantwoord
De provincie is uitermate ver-
heugd met het experiment. 
Het college van Gedeputeerde 
Staten heeft toestemming 
verleend en wil graag bij de 
evaluatie aanwezig zijn. Zij 
willen dan te weten komen 
of het verantwoord is om te 
investeren in het ecoduct. De 
Zandvoortselaan zal vanaf 9.00 
uur tot 11.00 uur worden afge-
sloten voor al het verkeer, inclu-
sief fietsers en wandelaars.

Circuit start 
verkoop E-Tickets
Vanaf heden zijn voor diver-
se evenementen op Circuit 
Park Zandvoort E-Tickets te 
koop. Dit zijn toegangsbe-
wijzen die via de website 
van Circuit Park Zandvoort 
gekocht kunnen worden. De 
koper kan deze E-Tickets zelf 
printen. 

Met de komst van deze service 
hoeven autosportfans niet 
meer in de rij voor de kassa’s 
te staan. De toegangskaarten 
krijgen elk een unieke barco-
de, die bij de speciale E-Ticket 
ingang van het circuitterrein 
gescand wordt. E-Tickets zijn 
bovendien goedkoper dan aan 
de kassa.

E-Tickets voor de Paasraces,  
de Pinksterraces én het FIA 
WTCC evenement zijn te koop 
via www.circuit-zandvoort.nl.

15-Jarige haalt race-licentie
De Zandvoortse Melanie-Jane Lancaster heeft op 15-jarige 
leeftijd haar droom waargemaakt. Afgelopen weekend heeft 
zij als jongste deelnemer ooit een race-licentie gehaald.

Met succes heeft Melanie-Jane 
de driedaagse cursus gevolgd 
bij Racing School Zandvoort. 
De cursus bestaat uit verschil-
lende onderdelen. “Je moet 
op hoge snelheid slalommen, 
sprinten, driften en natuurlijk 
heel hard rijden. Mijn hoogste 

snelheid was 165 km per uur”, 
vertelt Melanie-Jane trots. 
Daarnaast vormt de theorie 
een belangrijk onderdeel van 
het examen: “Je krijgt een the-
orieboek dat je wel moet leren 
voor je examen.” Zandvoort 
heeft er een racetalent bij. 

Watersportvereniging Zandvoort

Dek uw Paastafel met een
van onze leuke paaskleden!

 
Vanaf 2 april:

gratis 2e attractiekaartje
bij besteding van € 10,-

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Gezellig 
op uw 
Paastafel
Gekleurde 
eieren of een 
boterlammetje

Tot ziens!
Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Beplanting (struiken en heesters)
Vaste planten

Violen
Bemesting – potgrond en tuinaarde

Lentekriebels?
Bloemenkriebels!

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

Schoolstraat 1
2042 VA Zandvoort
Telefoon/Fax 023-5718720

Vrijdag 30 maart
Live muziek

Eric & Timeless
Aanvang 21.00 uur

Vrij entree
Tot ziens

Gewoon lekker,
lekker gewoon.

Maandag en dinsdag gesloten.

Kerkstraat 14 – Zandvoort
Tel.: 023-57 121 02

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!

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!

Fit voor Pasen!
Lekker ”soepel” en 
”super” gekleed

De ideale combinatie!
Afspraak 06-22443639 • Gr. Krocht 20B – 5715657

(Kadobonnen kleding of massage of 
combinatie mogelijk)

Massage
bij Rosa
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Onze nieuwe 
voorjaarscollectie 

tassen is 
binnen!!!
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Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

E-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

In complex “Residence Prinsenhof” ligt deze 
moderne 3 kamermaisonnette met balkon op het 
zuiden en terras.
• Berging met wasmachine aansluiting
•  Zonnige woonkamer v.v. laminaatvloer en

toegang naar terras
• Open keuken v.v. inbouwapparatuur
•  Moderne badkamer met meubel en

douchecabine
•  2 slaapkamers waarvan 1 met balkon
• Eventueel garageplaats ter overname

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Zandvoort - Dr J.G. Mezgerstraat 47Zandvoort - Schoolstraat 6c Zandvoort - Pakveldstraat 23

Wonen in hartje centrum!
Moderne en royale maisonnette met verrassende 
indeling en eigen entree.
•  Zonnige royale living met houten vloer,

moderne open keuken v.v. diverse apparatuur
•  Eetkamer
•  3 slaapkamers
•  Moderne badkamer
•  Dakterras op het zuiden
•  Geen servicekosten
•  Zeker een bezichtiging waard!    

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Nabij het strand ligt op de 1e verdieping dit 
goed onderhouden 3 kamerappartementen met 
balkon op het zuiden.
•  Woonkamer met openslaande deuren
•  Moderne keuken v.v. inbouwapparatuur
•  2 slaapkamers
•  Badkamer met ligbad en wastafel
• Het appartement is zo te betrekken
• Lift in gebouw aanwezig

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
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Column

“Times like these, times like 
those..” klinkt het uit mijn 
koptelefoon. Het zijn de 
woorden van Jack Johnson, 
de stoere Australiër die je 
met zijn zwoele stem de rest 
van de dag blij en zorgeloos 
doet voelen. Heel zachtjes 
neurie ik met zijn nummers 
mee. Ondertussen voel ik 
de warmte van UV-straling 
branden op mijn lichaam. 
Een zacht briesje zorgt voor 
de nodige afkoeling. Het is 
in één woord genieten. Er 
zijn geen schreeuwende 
kinderen om me heen en 
geen zandkorrels in de 
buurt. Ik baad namelijk in 
de zon van cabine 5, van de 
zonnestudio. Om in grauwe 
tijden aan mijn lichtbe-
hoefte te voldoen, ben ik 
genoodzaakt hier een aan-
tal minuten per week door 
te brengen. 

De laatste zomerdag ligt 
een half jaar achter ons. De 
behoefte aan zon die ik in 
de tussentijd heb ontwik-
keld, is enorm. Ik blijk niet 
de enige te zijn. Het is im-
mers algemeen bekend dat 
wij, mensen, dol zijn op licht 
en zon. Waarom zetten we 
eind maart de klok een uur 
vooruit? Niet omdat het zo-
veel energie zou besparen, 
maar simpelweg omdat wij 
het zo prettig vinden als het 
’s avonds een uurtje langer 
licht is. Zodat we tot de 
laatste zonnestraal aan toe 
met ons handdoekje op het 
strand kunnen vertoeven en 
barbecuen tot muggen de 
kop op steken. Hoewel het 
voor deze activiteiten nog 
te vroeg is, kan ik de zonne-
bank laten voor wat hij is. 
Het ziet er namelijk naar uit 
dat de lentezon ons de ko-
mende tijd zal blijven verge-
zellen. Toch blijf ik op mijn 
hoede. Het zou niet voor het 
eerst zijn dat onze weergod 
het lenteseizoen nog even 
zal verpesten. Mocht het zo 
ver komen, dan heb ik in ie-
der geval de geruststelling 
dat in cabine 5 de zon altijd 
schijnt!
  Pauline

Cabine 5  

door Nel Kerkman

Even voorstellen

Pauline Zwemmer: 
is bijna 19 jaar en studeert Taal en 
Communicatie in Amsterdam. Ze 
schrijft al verschillende artikelen 
voor de krant en heeft om de week 
een column. Haar hobby is basket-
ballen bij the Lions. Daarnaast heeft 
Pauline zondags een bijbaan in de 
bediening bij de Kennemer Golfclub 
en is oproepkracht in de huishou-
ding bij Huis in de Duinen. 

Stephanie Vork: 
is 23 jaar en haar 4 jarige opleiding is 
Theater, Film en TV wetenschappen 
in Utrecht. Eén van haar hobby’s is 
reizen en ook Stephanie heeft naast 
haar studie een bijbaan als gast-
vrouw in Huis in de Duinen. Ook zij 
verzorgt veel artikelen in de krant en 
heeft om de week een column. 

Lenna van den Haak: 
is 27 jaar en heeft haar studie in de 
journalistiek in Tilburg afgerond. Ze 
werkt bij radiozender CAZ als pro-
ducer en is freelancer. Ook van haar 
hand staan er regelmatig artikelen 
in de krant. Haar hobby’s zijn zin-
gen en gitaar spelen. Tevens is ze 
hoofdredacteur bij de lokale radio 
ZFM. 

Zoekactie
Deze drie journalisten van het jon-
gerenteam hebben ontzettend leuke 
ideeën maar daarbij hebben ze wel 
jouw hulp nodig. Wat kan je van ze 
verwachten? Er komt een rubriek 
met de fraaie naam ‘Heb je ff?’ Daarin 
worden 5 vragen aan je gesteld over 
bijvoorbeeld je favoriete websites en 
wellicht heb jezelf een eigen weblog 
en wil je die promoten? Of misschien 
heb je een heel bijzondere hobby of 
verzamel je al jaren alles over keizerin 
Sisi? Zeg het maar, alles is mogelijk! 
Schroom niet en mail naar jong@
zandvoortsecourant.nl. 

Evenementen
Het team wil ook in contact komen 
met Zandvoortse bedrijven en vereni-
gingen die op zoek zijn naar jongeren. 
Want speciaal voor de Zandvoortse 
jongeren komt er een uitgaansa-
genda en zullen de muziekevene-
menten en andere specials  breeduit 
in de krant worden besproken. Maar 
niet alleen muziek staat centraal, ook 
de sport krijgt extra aandacht. Heb 
je een record ergens mee gehaald of 
ben jij misschien dé sporter van de 
maand of wil je met je team einde-
lijk eens in de krant? Kom op en bel 
of mail naar de krant. Een leuke foto 
samen met jouw verhaal is het resul-
taat van je actie. Want tenslotte is de 
krant er ook voor jou!

Jongerenrubriek opnieuw van start
Vanaf volgende week begint de Zandvoortse Courant een pagina speci-
aal voor de jongere lezers van 15 t/m 25 jaar. Drie actieve journalisten van 
de Zandvoortse Courant hebben er zin in. Ze zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen en natuurlijk zijn ze op zoek naar jou! Maar eerst een 
kleine kennismaking met de dames.

Van links naar rechts: Lenna van den Haak, Pauline Zwemmer en Stephanie Vork.

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie
�9

Nieuw seizoen dorpsomroepers van start
Zondag 25 maart is het 
seizoen 2007 voor het 
Gilde van Stads- en 
Dorpsomroepers weer 
gestart. In het kader 
van de festiviteiten ter 
gelegenheid van 650 
jaar stadsrechten van 
Hoorn, werd een con-
cours gehouden om het 
West Fries kampioen-
schap. Onder perfecte 
weersomstandigheden 
en onder zeer grote pu-
blieke belangstelling, 
waaronder verscheidene 
Zandvoortse inwoners, 
werd op verschillende 
locaties in de binnenstad 
door een tiental omroe-

pers om de titel gestre-
den. Omdat alle omroe-
pers na de winterstop 
weer op scherp stonden, 
is het een bikkelharde 
strijd geworden met als 
uiteindelijk resultaat een 

Overal waar hij komt, krijgt de eeuwig stun-
telende Bean af te rekenen met waanzinnige 
ongelukjes en toevalligheden. Aan het einde 
van zijn tocht door het Franse platteland 
wacht het mondaine Cannes. Onderweg 
heeft Bean gezelschap opgescharreld: de 
vroegrijpe zoon van een Roemeense regis-
seur en een eerzuchtige actrice wijken niet 
van zijn zijde. In Cannes wordt Bean door 
sommigen aanzien als kidnapper en door 
anderen als een bekende regisseur. Wordt 
hij gearresteerd door de gendarmes of wint 
hij de Gouden Palm? 

tweede plaats voor onze 
Klaas Koper, net achter 
de huidige Nederlands 
kampioen Henk v.d. 
Nieuwenhuizen uit 
Oisterwijk en voor Geert 
Veen uit Winschoten. 

Disaster is a small step away
Mr. Bean is het natte, troosteloze weer in Londen beu. Hij pakt zijn koffer en 

camcorder en vertrekt naar de Franse Ri-
viera. De reis verloopt echter niet zo vlot 
als gehoopt.
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Pandoerclub laat jaren ‘30 herleven
De 17e kaart komt open op 
tafel te liggen. De spelregels 
lijken op het eerste gezicht 
verwarrend. Na een korte uit-
leg blijkt Pandoeren een oer-
gezellig kaartspel. Sinds kort 
kent het Huis In ’t Kostver-
loren (HIK) een Pandoerclub 
voor iedereen in Zandvoort.

Vier personen spelen met 
in totaal 33 kaarten. Voordat 
bridge opkwam, was pandoe-
ren een favoriet kaartspel. In 
de beginjaren van de vorige 
eeuw was het enorm popu-
lair, met name rond de jaren 
30 kende iedereen het spel. Nu 
is het terug van weggeweest.

Pandoerclub ‘Harten Zes’. Zo 
noemt zich het groepje en-
thousiaste aanhangers van 
het oude kaartspel pandoe-
ren. Volgens kenner de heer G. 
Vrees liggen de regels van het 
spel ergens tussen klaverjas-
sen en bridgen in. “Het oerou-
de gezelschapspel waar onze 
ouders zoveel plezier aan heb-
ben beleefd is weer helemaal 

terug”, maakt Vrees bekend in 
een rondschrijven. 

Pandoeren wordt met vier 
mensen gespeeld. “Ik weet 
nog goed dat mijn ouders sa-
men met de buren urenlang 
rond de keukentafel zaten te 
kaarten”, weet Ria Molenaar 
(75) nog. Pandoeren kent een 
flink aantal spelregels met 
enkele simpele basisregels. 
De bibliotheek in Zandvoort 
heeft handige boekjes met 
een duidelijke uitleg. De ‘roem’ 
speelt in het spel een grote 
rol. Een roem is een combina-
tie van kaarten en staat voor 
een specifieke puntenwaarde. 
Daarnaast vertegenwoordi-
gen de individuele kaarten 

in het spel ook een bepaald 
getal. Voordat de kaarten ge-
speeld worden, betaalt ieder 
van de spelers een gelijk aan-
tal muntjes aan de pot. Raakt 
deze tijdens het spel leeg, dan 
moeten alle spelers weer zo’n 
aantal fiches in de pot doen. 
Het eigenlijke spel begint met 
het bieden. 

“Wij pandoeren nu nog met 
een ploegje van een man of 
twaalf en leren u het spel in 
één middag”, zegt Vrees. Zowel 
mannelijke als vrouwelijke se-
nioren zijn van harte welkom 
op elke donderdagmiddag 
in de recreatiezaal van het 
HIK. Nadere inlichtingen, tel. 
5741829.

Negatieve geluiden OV-taxi 
vragen om onderzoek

Een heet hangijzer. Regionaal vervoer voor ouderen en gehan-
dicapten. Gezien de vele klachten moet het functioneren van 
de OV-Taxi dringend nader onderzocht worden, aldus Stich-
ting ‘t Web. De belangenbehartiger in de regio bepleit maat-
regelen.

De in Haarlem gevestigde 
stichting ‘t WEB behartigt de 
belangen van gehandicapten 
en chronisch zieken in Zuid-
Kennemerland. De stichting 
heeft in een brandbrief aan 
zowel het College als de 
Gemeenteraad van Zandvoort 
aan de bel getrokken. Bij de 
Provincie krijgt de stichting 
steeds nul op het rekest. “Op 
een gegeven moment is de 
pijngrens daar”, verklaart Web-
directeur Fons Hoenderdos. In 
het schrijven laat de belan-
genorganisatie weten dat 
de OV-Taxi duidelijk steken 
laat vallen en somt een was-
lijst ‘negatieve geluiden’ op. 
Verder zet ’t Web vraagtekens 
bij het functioneren van de 
bestaande klachtenregeling. 
Het is zaak om “meer te weten 
te komen over de mobiliteit 

en wensen van mensen die 
als gevolg van een handicap 
aangewezen zijn op speciaal 
vervoer”, zo stelt de belangen-
organisatie. De stichting pleit 
voor een onderzoek naar de 
daadwerkelijke mobiliteit van 
mensen die aangewezen zijn 
op speciaal vervoer.

“De statenleden van de 
Provincie gaan een eigen on-
derzoek doen”, beweert André 
van Huijstee stellig. Het lid van 
de provinciale consumenten-
commissie voegt er aan toe: 
“De klant pakt het verkeerd 
aan.” Het vervoersbedrijf 
Connexxion is ingesteld op 
de gemiddelde vraag. “Om 
aan individuele extra’s te vol-
doen is meer geld nodig en 
dat is er niet”, constateert Van 
Huijstee. 

Onrust over nieuw betaalsysteem
“Hoe moet dat nou?” Veel ouderen maken zich zorgen. De 
strippenkaart gaat verdwijnen. In het openbaar vervoer (OV) 
wordt binnenkort een nieuw betaalsysteem ingevoerd. In 
2009 wordt de OV-chipkaart in heel Nederland het enige ver-
voerbewijs voor bus, tram, metro en trein. 

Strippenkaart en treinkaartje 
worden vervangen door één 
enkele ‘betaalkaart’. Met deze 
OV-chipkaart wordt bus, tram, 
metro en trein elektronisch be-
taald. Daarvoor komen speci-
ale betaalautomaten. De kaart 
is even groot als een bankpas 
en heeft een onzichtbare 
geheugenchip. De kaart kan 
worden opgeladen met een 
saldo in euro’s. Dankzij de OV-
chipkaart wordt het mogelijk 
om een reis per kilometer af te 
rekenen. Dat is eerlijker dan de 
bekende zones, de reiziger be-
taalt namelijk precies voor de 
afstand die wordt afgelegd.

Het nieuwe betaalsysteem 
is een initiatief van de vijf 
grootste Openbaar Vervoer 
(OV)-bedrijven, waaronder 
Connexxion, Gemeentelijk 
Vervoer Bedrijf Amsterdam en 
de Nederlandse Spoorwegen. 

De bekende strippenkaart 
blijft voorlopig nog in gebruik, 
net zoals het treinkaartje. Dat 
betekent dat, naast de nieuwe 
kaartlezers, de huidige auto-
maten op de stations in ge-
bruik blijven. 

In 2008 kan iedereen, overal 
in Nederland, in het hele 
openbaar vervoer, betalen 
met de OV-chipkaart. Vanaf 
2009 wordt het pasje in heel 
Nederland het enige ver-
voerbewijs in het openbaar 
vervoer. De perrons op de me-
tro- en spoorwegstations zijn 
dan alleen toegankelijk via 
speciale poortjes waar met de 
chipkaart elektronisch betaald 
moet worden. Het saldo op de 
kaart kan worden opgewaar-
deerd bij verkoop- en oplaad-
automaten op de stations of 
bij diverse verkooppunten. 
Bron: www.ov-chipkaart.nl

Ouderen genoten weer van Zondagmiddagpodium
Stil aandachtig luisterden ze. Afgelopen zondag organiseerde 
de Zandvoortse welzijnsorganisatie Pluspunt weer een muzi-
kale middag. Ditmaal werd het ‘Zondagmiddagpodium’ ge-
houden in het woonzorgcentrum A.G. Bodaan in Bentveld.

‘Als ze samen wandelen gaan 
hebben ze dezelfde kleren 
aan’. Het licht klassieke lied 
vertelt de lotgevallen van 
twee gezusters. Het ensem-
ble Formaggio brengt op een 
aangename manier verschil-

lende lichtvoetige liederen. 
Of, zoals aangekondigd staat: 
‘Vrolijke klassieke muziek met 
een knipoog’. Menig oudere 
zal het lied ‘Het portretje’ ze-
ker herinneren. Het werd in 
het begin van de vorige eeuw 

gecomponeerd en geschreven 
door Dirk Witte, de man die 
ook het lied ‘Mensch durf te 
leven’ beroemd maakte.

In de gezellig aangeklede cen-
trale ontmoetingsruimte van 
de Bodaan luisteren een der-
tigtal ouderen naar de beide 
zangeressen Nel Kamps en 
Anne Mieke Fase. Liederen 
in het Nederlands weten ze 
net zo beeldend te brengen 
als de Italiaanstalige stukken. 
Evenals pianiste Ina van Eerden 
op de vleugel, is het duidelijk 
merkbaar dat ze allen beschik-
ken over de nodige ervaring. 
Fluitiste Yvonne Schwerzel be-
speelt niet alleen een dwars-
fluit. Ook met een grote, zware 
basfluit weet zij virtuoos om 
te gaan. Opvallend is dat het 
ditmaal opgeruimde en netjes 
aangeklede decor ongetwij-
feld heeft bijgedragen aan een 
goede sfeer.
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De adverteerders van deze week
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Boudoir
Bruna
Café de Klikspaan
Café Oomstee
Cense en van Lingen

Handbalsters blijven ongeslagen

De heenwedstrijd kende spor-
tief gezien niet het juiste ver-
loop, wat voor het NHV aanlei-
ding was een scheidsrechter te 
sturen die de wedstrijd goed in 
de hand kon houden. 

Het begin was volledig voor ZSC 
dat na vijf minuten al op een 6-
4 voorsprong stond. Ook was al 
duidelijk dat de AHC-dames er 
alles aan gelegen was de par-
tij te winnen. AHC toonde over 
een grote routine te beschik-
ken, maar dat deerde ZSC niet 
waardoor een spannend duel 

ontstond. ZSC had bij rust een 
13-11 voorsprong.

In de tweede helft werd de wed-
strijd steeds meer bepaald door 
het optreden van de scheidsrech-
ter, die zijn fluit op een zodanige 
manier gebruikte dat dit zowel 
bij speelsters als publiek op de 
lach spieren werkte. Vooral het 
strooien met gele kaarten wekte 
veel verbazing. Debbie Tibboel 
kreeg van de fluitist zelfs drie 
keer een gele kaart, waardoor 
ze voortijdig de wedstrijd met 
rood moest verlaten. Een gang 

Handbal		

van zaken die gezien de spor-
tieve verhoudingen in het veld 
volstrekt ongepast genoemd 
moet worden.

In de tijd dat er gehandbald 
mocht worden, lieten beide 
teams zien gemakkelijk te kun-
nen scoren wat uiteindelijk 
een 25-23 voor ZSC opleverde. 
De ZSC treffers kwamen van 
Romena Daniëls (7), Suzanne 
Zwemmer (4), Luca v.d. Drift (4), 
Laura Koning (3), Debbie Tibboel 
(3). Chritsel Gazenbeek, Asia El 
Bakkalie, Martine Balk en Aniek 
de Buyzer scoorden ieder één 
doelpunt.

Komende zondag wordt de veld-
competitie hervat met een thuis-
wedstrijd tegen Volendam.       

Basketbal
Winst en verlies Lions teams

De thuiswedstrijden van het afgelopen weekend hebben de 
Lions heren een nipte 95-92 overwinning opgeleverd op Ra-
cing Beverwijk, terwijl de dames met 49-68 hun meerdere 
moesten erkennen in het sterke FAC uit Den Helder.

ZSC’04 bekert naar halve finale 

Dan het bekerduel waarin de 
Zandvoorters en de futsallers 
uit Badhoevedorp tegenover 
elkaar stonden. Eersteklasser 
Pancratius werd direct al ver-
rast door goed en geconcen-
treerd spel van ZSC’04. De aan-
wezigen moesten zich na vijf 
minuten wel even in de ogen 
wrijven, maar het stond er toch 
echt: 3-0 voor onze plaatsge-
noten, waarbij keeper Sander 

van der Wal opnieuw zijn doel-
puntje meepikte. Belangrijkste 
speler was Mitchell Post, met 
zijn sprankelende spel was hij 
een ware plaag voor zijn tegen-
standers. 

Meer en meer ging Pancratius 
tegen zichzelf spelen. De 
Zandvoorters van coach Marcel 
Paap speelden in de eerste 
helft goed en geconcentreerd, 

Futsal

De opmaat tussen het bekertreffen van ZSC’04 en Pancratius 
werd al goed verzorgd door de dames van Zandvoort Noord. 
Veel wedstrijden gingen verloren, maar deze keer walsten zij 
letterlijk over hun tegenstandsters heen. Na een 0-2 achter-
stand werd het maar liefst 24-2. 

waardoor de ruststand 9-2 was. 
Pancratius probeerde nog iets 
terug te doen en door slordig-
heden aan Zandvoortse zijde 
kwamen zij tot 9-4. Uiteindelijk 
wist aanvoerder Michel van 
Marm de 10-4 op het bord te 
brengen. Een verwoed offen-
siefje van de gasten, waarbij in 
de emotie ook nog hun coach 
werd weggestuurd, mocht niet 
baten. Het was vooral opvallend 
dat het hele team van ZSC’04 
kalm bleef bij de oplopende 
emoties tussen de scheidsrech-
ter en Pancratius. Door deze 
eindstand was ZSC’04 was een 
droom rijker en Pancratius een 
illusie armer. 

De heren maakten er een 
spannende partij van, waarbij 
het scoren niet vergeten werd. 
Van meet af aan was duidelijk 
dat beide teams aan elkaar 
gewaagd waren. De grote in-
zet van Lions compenseerde 
het nadeel van slechts één 
wisselspeler ruimschoots, al 
wist Racing Beverwijk goed 
bij te blijven. De ruststand 
van 54-50 gaf de verhoudin-
gen goed weer. Ook in het 
derde en vierde part bleef het 
een open strijd. In de slotfase 
kwam Racing Beverwijk nog 
langszij (91-91), maar in de 
laatste minuten drukte Lions 
door naar een verdiende 95-92 
overwinning.

Dames
De dames van Lions hebben 
hun reeks overwinningen niet 
kunnen voortzetten. Overigens 
was van te voren duidelijk dat 
de dames van het Helderse 

FAC een moeilijke opponent 
waren. Het team van coach 
Johan Beerepoot ging prima 
van start en stond in het eer-
ste part zelfs korte tijd voor. 
Het fysiek sterkere FAC nam 
nog voor de basketwisseling 
een voorsprong, die bij rust 
was opgelopen tot achttien 
punten (20-38). In de tweede 
helft eenzelfde beeld, maar 
Lions deed er alles aan om de 
nederlaag zo klein mogelijk te 
houden. In het derde en vierde 
part wist Lions de Helderse 
formatie zelfs in bedwang te 
houden, waardoor het ver-
schil tussen beide teams aan 
het eind van de partij slechts 
één groter was dan bij de rust, 
49-68. Coach Johan Beerepoot 
was ondanks de nederlaag te-
vreden over zijn team. “We heb-
ben nog alle kans op de derde 
plaats. Dat is dezelfde positie 
als vorig jaar”, zei Beerepoot 
terecht optimistisch.      

De handbalsters van ZSC hebben in hun laatste wedstrijd van 
de zaalcompetitie aangetoond de ware kampioen te zijn. De 
wedstrijd tegen het Amsterdamse AHC’31 3 was beladen, on-
danks dat er geen enkel belang meer op het spel stond. 

Sv Zandvoort kaapt een punt uit Marken

Keur moest weer, voor de zo-
veelste keer, de toverstaf han-
teren om een elftal in de wei te 
krijgen. Ferry Boom, Geoffrey 
v.d. Broek, Dennis Keuning en 
Ivar Steen waren om verschil-
lende redenen niet aanwezig 
en Ronald Kaales zat op de re-
servebank, terug van een bles-
sure. Maurice Mol mocht hier-
door zijn basisdebuut maken 
en ook Vincent Hompes had 
weer het vertrouwen van de 
oefenmeester gekregen.

Veldmaarschalk
Al in de dertigste minuut 
moest Keur wisselen. Hompes 

was aan de knie geblesseerd 
geraakt en werd vervan-
gen door Ivo Hoppe. In de 
Zandvoortse verdediging 
heerste Sander Hittinger. Als 
een veldmaarschalk schoof 
de leider zijn pionnen naar 
de juiste plaatsen om drei-
gend gevaar in de kiem te 
smoren. Hierdoor kon keeper 
Jorrit Schmidt zich volledig op 
zijn taak richten en deed dat 
uitstekend. Toch waren er be-
hoorlijke kansen voor de gast-
heren, maar die troffen geluk-
kig geen doel. Al hadden zij bij 
rust voor moeten staan. Aan 
Zandvoortse zijde had Sven 

Voetbal		(zaterdag)

van Nes nog een mooie kans. 
Zijn poging ging echter hoog 
over het doel.

Tegen de verhouding in
Na rust hetzelfde beeld. Een 
sterk aandringend Marken 
dat het doel echter niet kon 
vinden. Ondanks de druk zou 
Zandvoort toch op voorsprong 
komen. In de 70e minuut be-
reikte Arend Regeer Raymon 
Hölzken uit een vrije trap. 
Totaal tegen de verhouding 
in wist Hölzken zijn ploeg op 
voorsprong te brengen. Marken 
maakte de gelijkmaker door 
een penalty. Kaales duwde 
zijn tegenstander in het straf-
schopgebied tegen de grond 
en de goed leidende scheids-
rechter wees terecht naar de 
stip. De laatste tien minuten 
waren meer spannend dan 
goed. Beide kemphanen kre-
gen nog kleine kansjes maar 
lieten die onbenut. Zandvoort 
kreeg teveel en Marken te wei-
nig is de conclusie.

Komende zaterdag speelt 
Zandvoort de afgelaste wed-
strijd van 3 maart tegen 
Wieringermeer op sportpark 
Duintjesveld. De wedstrijd be-
gin om 14.30 uur.

Voetbal		(zondag)

Zandvoort weerstaat grof geweld
Het zondagteam van SV Zandvoort heeft een keurige presta-
tie neergelegd door de uitwedstrijd tegen het hooggeplaatste 
Olympia Haarlem met een 1-1 eindstand af te sluiten. Zand-
voort was voetballend de betere maar Olympia stelde daar 
kleihard spel tegenover.

Opnieuw verlies voor hockeydames

Door onvoorziene omstandig-
heid moest gestart worden 
met 10 man en na de rust was 
een ZHC-speelster zo onspor-
tief om na een korte woor-
denwisseling van het veld af 

te gaan om niet meer terug 
te keren. 

Kikkers startte aanvallend en 
scoorde al in de vijfde minuut 
en 20 minuten later werd het 

Hockey

De dames van ZHC hebben helaas geen overwinning kunnen 
boeken. In de thuiswedstrijd was het jonge en veel hoger ge-
plaatste team van Kikkers uit Nieuw Vennep te sterk. ZHC, qua 
leeftijd bestaande uit een mix tussen de 16 en 41 jaar, beschik-
te zondag ook niet over reserves. 

2-0. ZHC kreeg door een aan-
tal strafcorners wel kansen, 
maar wist die niet te benut-
ten. Doelvrouwe Marije van 
der Meulen wist door goed en 
bijtijds uitkomen een hogere 
score te voorkomen.  Ook in 
de tweede helft hadden de 
bezoekers het betere van het 
spel, met name door het be-
ter passen en aannemen van 
de bal creëerden zij meer mo-
gelijkheden. Het spel bloedde 
enigszins dood, maar twee 
minuten voor tijd slaagde 
Miranda Schilpzand er toch 
in om te scoren, mede  door 
goed aangeven van Sharon 
Kreuger. Het geloof in mini-
maal een gelijkspel leek te 
groeien, maar jammer ge-
noeg bleek de tijd tekort te 
zijn. 

De scheidsrechter deed het 
goed, tot een half uur voor 
het einde toen hij de weg kwijt 
raakte. In een kort tijdsbestek 
toverde hij twee rode en vijf 
gele kaarten tevoorschijn. Hij 
liet zich daarbij aardig beïn-
vloedden door het publiek, 
dat bij elke Zandvoortse over-
treding om een rode kaart 
vroeg. Daardoor werd een 
overtreding van Martijn Paap, 
die gezien de aard daarvan 
hoogstens een gele kaart 
waard was, bestraft met een 
rode. Even later compenseer-
de de scheidsrechter dit door 
achter elkaar een rode en vier 
gele kaarten aan het te grof 
spelende Olympia te geven.

Knappe aanvallen
Voordat het zover was, was 
het vooral Zandvoort dat het 
beste spel op de mat legde. 
Olympia had wel wat meer 
balbezit maar de Zandvoortse 
defensie, met een steeds be-
ter opererende Lotfi Rikkers 
en een sterk spelende Martijn 
Paap, hield eenvoudig stand. 
De Zandvoortse aanvallen 
waren bijzonder geraffineerd. 
Telkens werd een aanval-
ler vrijgespeeld, alleen het 
afmaken was een minpunt. 

Michael Kuijl kreeg twee 
goede mogelijkheden en ook 
Justin Robert zocht het doel 
te hoog.

Korte voorsprong
De meeste toeschouwers 
waren nog niet teruggekeerd 
na de theepauze of de uitein-
delijke eindstand stond al op 
het score bord. Zandvoort nam 
verdiend een voorsprong toen 
Kuijl een schot van Paul van 
der Oord met de hak van rich-
ting veranderde waarna de bal 
in het doel belandde, 0-1, Lang 
konden de badgasten niet ge-
nieten van deze voorsprong 
want twee minuten later lag 
de gelijkmaker achter doel-
man Edward de Jonge Urbach. 
Na een communicatiestoring 
in de Zandvoortse defensie 
kopte de geheel vrijstaande 
spits de bal in het net, 1-1.

Fysiek geweld 
Met het gelijkspel en het ver-
toonde niveau van het voetbal 
liet Zandvoort wederom zien 
voor de meeste teams in deze 
klasse niet onder te doen. In 
deze klasse zegeviert niet al-
tijd het goede voetbal, fysiek 
geweld heeft vaak de boven-
hand en dat is jammer.
  

Het elftal van Pieter Keur heeft de storm in Marken weerstaan. 
Op het laatste kwartier van de wedstrijd na moest het zater-
dagelftal meer verdedigen dan ze lief is. Toch ging er één punt 
mee terug naar Zandvoort.

Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Corry’s Kaashoek
Danzee
De Lamstrael
De Vrolijke Koster
Etos
Face to Face
Gemeente Zandvoort
Harocamo, Restaurant

Herenkapsalon Ton Goossens
Het Plein
IJzerhandel Zantvoort
La Bonbonnière
Laurel & Hardy
Motorrijschool Goede
Never Stop Trying
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt Boomhut
Rosarito 

San Remo (Gelateria)
Sandbar
Shanna’s Shoe Repair & Leatherwear
Skyline 13
Slinger Optiek
Take Five
Van der Valk & Swart Notarissen
Van Schaik, makelaar
Vista Vastgoed
Vroom & Dreesman
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

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

Judo
Stan van Marle 

kampioen Noord-Holland
In Beverwijk is onze plaatsgenoot Stan van Marle zondag  
judokampioen van Noord-Holland geworden, het hoogst 
haalbare kampioenschap voor de onder twaalf jaar leef-
tijdsklasse. De judoka van Kenamju, uitkomend in de -46 kg 
klasse, wist in de finale knap terug te komen van een achter-
stand.

Buiten Van Marle wist ook 
Zandvoorter Glen Koper zich 
via voorronden voor het kam-
pioenschap te plaatsen. Koper 
(klasse -34 kg) strandde in de 
halve finale en eindigde op de 

derde plaats. Van Marle deed 
daar nog een schepje boven-
op. In de finale tegen team-
genoot Youri Kruijff moest hij 
alles uit de kast halen om te 
winnen.

Pasdedeux met Maurice Mol

Er werd fanatiek verdedigd door Zandvoort
 

Martine Loos
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 KOSTVERLORENSTRAAT 26 ZANDVOORT

• Karakteristieke half vrijstaande woning met achterom, 
achtertuin op het zuidwesten en 2 zomerhuizen

• O.a. v.v. glas in lood, hoge plafonds en paneeldeuren
• Woonkamer-en-suite, voorkamer met erker, openslaande 

deuren naar voor- en achtertuin, ruime keuken
• Zeer geschikt voor dubbele bewoning of verhuur
• Woonoppervlakte ca.190 m2

Vraagprijs: € 425.000,-

 BURG. VAN ALPHENSTRAAT 55/3 ZANDVOORT

• Op de 1e verdieping gelegen modern,
voormalig 4-kamerhoekappartement met 2 balkons

• L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers) moderne keuken, 
slaapkamer met badkamer (v.h. 2 kamers) en 2e badkamer

• Dit appartement is met hoogwaardige materialen verbouwd
• Gebouw v.v. lift en afgesloten parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 75 m2, berging in de onderbouw

Vraagprijs: € 209.000,-

 VAN GALENSTRAAT 46 ZANDVOORT

• Dit 3-kamerappartement is gesitueerd op de 2e verdieping 
en de ligging aan zeezijde is prachtig te noemen

• Vergrote nieuwe balkons met fraai zeezicht
• Lichte woonkamer en 2 slaapkamers
• Gebouw v.v. lift en bergingen in de onderbouw
• Het appartement dient van de binnenzijde te worden opgeknapt
• Woonoppervlakte ca. 75 m2 (excl. balkon)

Vraagprijs: € 198.000,-

DE RUYTERSTRAAT 52 ZANDVOORT

• Op de 1e verdieping gelegen sfeervol 3-kamerappartement
• Balkon (ZW) met uitzicht over de boulevard en zee
• Lichte woonkamer met fraai visgraatparket en zeezicht
• Het complex is in 2003/2004 aan de buitenzijde geheel 

gerenoveerd en beschikt over een lift
• Voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca.75 m2

Vraagprijs: € 189.000,-

 BRUGSTRAAT 3 BENEDEN ZANDVOORT

• Karakteristieke 3-kamerbenedenwoning
• In het centrum en nabij strand en winkels gelegen
• Woonkamer-en-suite v.v. paneeldeuren
• Moderne keuken v.v. inbouwapparatuur
• Betegelde patio
• Alle leidingen en c.v. aanleg vernieuwd
• Nieuw dak 2002

Vraagprijs: € 187.500,-

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

 VAN GALENSTRAAT 12 ZANDVOORT

• Netjes afgewerkt 2-kamerappartement met zonnig 
terras op het zuidwesten en een vleugje zeezicht

• Lichte woonkamer met toegang tot het zonnige terras 
• Slaapkamer v.v. wastafel en douchegelegenheid
• Het complex is onlangs geheel gerenoveerd
• Zeer geschikt voor starters, als 2e woning of belegging
• Woonoppervlakte ca. 40 m2

Vraagprijs: € 139.000,-

 JHR. P.N. Q. VAN UFFORDLAAN 33 ZANDVOORT

• Op prachtige locatie in het Kostverlorenpark gelegen 
2-onder-1-kap-woning met garage en oprit

• Achtertuin met vrij uitzicht op beschermd duingebied
• Royale L-vormige woonkamer met fraaie parketvloer en 

openslaande deuren naar voor- en achtertuin
• De woning beschikt over maar liefst 6 slaapkamers
• Woonoppervlakte ca. 150 m2

Vraagprijs: € 625.000,- NIEUWE PRIJS: € 184.000,-

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

CVL_Adv_ZC0713.indd   1 27-03-2007   11:15:47



Zandvoortse 
Courant 
Actueel	 P3	1 april grappen

�

De	Mannetjes

Z’voortselaan o/d 
bomen klaar

‘Willen ze de 
Hummers weigeren? 

Het is zó smal..’

Op goede vrijdag wordt het huisvuil 
gewoon opgehaald. 
Het huisvuil van de maandagwijk (9 april) 
wordt op dinsdag 10 april opgehaald.

Check ook uw afvalwijzer!

NIEUW
complete collectie 

zonnebrillen

MARLIES DEKKERS

Zandvoort Optiek

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

Geldig t/m maandag 9 april

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Tijgerbrood € 0.75
• Div. afbakbroodjes zak € 2.50
• Paasbrood € 4.95
• Duivenkater € 2.25
• Proefstolletje € 1.25
• Paas assortibroodjes (kip/ei/ 
 haas) per zakje 3 st € 1.50
• Schuimkuiken € 0.75
• Truffeladvocaat taart € 8.95
• Aardbeienschelp € 6.95

Actueel	 P9	De blauwe vlag

Wethouder Wilfred Tates was afgelopen zaterdag uitgeno-
digd op de Rotonde, om de laatste hand te leggen aan een 
zandsculptuur van het Caernarfon Castle uit Wales.  In op-
dracht van het Welsh verkeersbureau, heeft een Nederlands 
reclamebureau het idee bedacht van een Zandkasteel.

Wales-promotie aan Zandvoortse kust

Al op maandag waren kun-
stenaars in de weer om het 
kasteel vorm te geven. Bij de 
opening konden toeschou-
wers via een gratis SMS mee-
doen aan een loterij, met als 
hoofdprijs een reis naar het 
schitterende Wales. 

Het ‘echte’ Caernarfon Castle 
staat in Noord Wales en is  
een van de meest bekende en 
bezochte kastelen in Wales. 
Het kasteel dateert uit 1283 
en is in 1969 gebruikt voor de 
inhuldiging van de huidige 
Prins van Wales.

3e jaargang • nummer �4 • 5	april 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Vervolg zie pagina 3

Opmerkelijke uitspraken tijdens raadsvergadering

Tijdens een zeer rommelige raadsvergadering zijn opmerke-
lijke uitspraken gedaan. Met name het agendapunt waarin 
het college vroeg om financiën te verschaffen om het proces 
van voorbereiding van het bestemmingsplan voor de Midden-
boulevard niet te vertragen, was emotioneel en liep hoog op. 
Zo werd Bruno Bouberg Wilson (OPZ) door Fred Kroonsberg 
(PvdA) van belangenverstrengeling beticht, hetgeen hij niet 
ontkende maar waarvoor hij wel excuses eiste. Kroonsberg 
wenste daar niet op in te gaan.

Nieuw	 P�9	Jongerenpagina
Sport	 P23	Bridgen

Zandsculptuur op de boulevard

MEIJER ADVOCATEN
Verspronckweg 1, Haarlem

&
DRS. A. VAN TEIJLINGEN
nmi-gecertificeerd mediator

ECHTSCHEIDINGS
BEMIDDELING

bel voor gratis oriëntatiegesprek

 (ook gefinancierde rechtshulp)
0252-530148

Foto: OvM Fotografie

Het college had circa €500.000 
gevraagd om dit jaar door te 
kunnen gaan op de ingeslagen 
weg. De coalitie was echter 

van mening dat pas na 8 mei, 
de volgende raadsvergadering, 
er meer duidelijkheid zal zijn 
over de plannen van het col-
lege en wenste niet verder te 

gaan dan tot die datum een 
krediet van ruim € 91.000 
beschikbaar te stellen. Het 
college bemerkte geen meer-
derheid voor hun voorstel en 
stemde in met de wens van 
een meerderheid van de raad.

September
Bij aanvang was de commis-
saris van de koningin, Harry 
Borghouts, aanwezig om de 
vertrouwenscommissie te 
ondervragen naar het profiel 
van de nieuw te benoemen 
burgemeester. Borghouts leg-

de de te volgen procedure uit 
en hield de raad voor dat een 
benoeming rond begin sep-
tember te verwachten is.

Maij beste voor Zandvoort
Enkele raadsleden hebben 
problemen met de aanwezig-
heid van een wethouder als 
adviseur bij de vergaderingen 
van de vertrouwenscommissie. 
Volgens Borghouts is dat een 
vrij normale situatie die echter 
niet verplicht is. De oppositie 
is het daar niet mee eens. Joke 
Draijer (GBZ) zei dat het college 
tegen de komst van Hester Maij 
als waarnemend burgemees-
ter was dus is volgens haar een 
wethouder uit dit college niet 
gewenst bij de vergaderingen. 
Zij is van mening dat Maij de 
beste was die Zandvoort zich 
maar kon wensen.

Harry Borghouts (l) en Fred Kroonsberg (r)
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Grand Café & Restaurant
Specialiteiten 

volgens de laatste trends

Zoekt 
medewerker/ster

bediening 
Restaurant.

Ervaring vereist.
Reactie voorzien van 
c.v. per e-mail naar

cafeneuf@cafeneuf.nl
Voor meer info 

M.de Bruyn 06-26178819 Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Oké, ik zal wel zo’n beetje 
één van de weinigen zijn. 
Eén van de weinigen die 
blij is met de euro. Vanaf het 
begin vond ik het spannend 
zo een nieuwe munt. Ben 
ze ook gaan sparen. En nog 
steeds verbaas ik me over 
al die verschillende opdruk-
ken. Goh, veel Duitsers in 
Zandvoort. Dat zie je aan de 
euro. Toch ook veel Belgen. 
En de Finse munt lijkt een 
beetje op de Nederlandse 
Leeuw.

“Door de euro is alles duur-
der geworden.” Hoor ik ge-
brom? Misschien heeft men 
gelijk. Maar als de gulden 
gebleven was. Waren de 
prijzen dan ook niet geste-
gen? Het is koffiedik kijken. 
Maar handig is de euro wél. 
Geen gezeur bij de bank. 
Wisselen hoeft niet meer. 
Wisseltransacties betaal 
je niet meer. Ga je naar 
Spanje? Neem je gewoon 
de euro mee. Munten over-
houden is er ook niet meer 
bij. Die geef je gewoon weer 
uit. Er is trouwens pas gele-
den een land bij gekomen. 
Slovenië. Die munten zijn 
nog niet in het betaalver-
keer te vinden. En straks 
komen Malta en Cyprus er 
nog bij. Daar kunnen we 
dan ook met gelijke munt 
betalen.

Nog niet zo lang geleden 
kreeg ik een munt uit San 
Marino. Een klein staatje 
vlak bij Italië. Heel apart. 
Heimwee naar de gulden? 
Nou, die komt echt niet 
meer terug hoor. Wennen 
aan de euro is: accepteren. 
Maak er een spelletje van. 
Ontdek wélk land bij welke 
euro past. Best spannend. 
Zelfs na 5 jaar eurogebruik.

Lienke Brugman

Euromunten 

Kerkdiensten
DONDERDAG	5	APRIL	-	Witte Donderdag
Protestantse gem. Zandvoort, 
19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, 19.00 uur pas-
tores D. Duijves en C. van Polvliet
Protestantse gem. Aerdenhout, 
19.30 uur ds. M.J. Smalbrugge  
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Geen viering

VRIJDAG	6	APRIL	-	Goede Vrijdag
Protestantse gem. Zandvoort, 
19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, 
19.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
Protestantse gem. Aerdenhout, 
19.30 uur ds. M.J. Smalbrugge  
RK Parochie Antonius & Paulus, 
15.00 uur pastores D.Duijves en C. v. Polvliet  

ZATERDAG	7	APRIL	-	Paaswake
RK Parochie St. Agatha, 
22.00 uur pastor D. Duijves en C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus, 
20.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

ZONDAG	8	APRIL	-	Eerste Paasdag
Protestantse gem. Zandvoort, 
10.00 uur ds. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, 
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, 
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge  
RK Parochie Antonius & Paulus, 
10.30 uur pastor C. van Polvliet  

Waterstanden
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Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke 
avond geopend

De speeltuin is helemaal af!
A.s. woensdag 11 april tegen

inlevering van deze advertentie
ieder kind een gratis Raketijsje!

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Laatste week Paaspuzzel 
De Zandvoortse Courant organiseert drie weken lang een puz-
zelactie. Deze week staat voor de derde en laatste keer een 
spreuk 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 uitkomsten vormen sa-
men de oplossing van de puz-
zelactie. Onder de goede inzen-
dingen worden mooie prijzen 
verloot, beschikbaar gesteld 
door Zandvoortse bedrijven.

Tot en met maandag 9 april 
kunt u uw complete oplossing 
inleveren bij Bruna Balkenende 
aan de Grote Krocht (2e paas-
dag geopend) of via e-mail 
doorgeven: paasactie@zand-
voortsecourant.nl. Vermeld bij 
uw oplossing altijd uw naam, 
adres en telefoonnummer.

PAAS 
PUZZEL 
2007!

In memoriam

Peter de Jong
   

07-04-2006                              07-04-2007
“Lange”

Je was een kanjer
en dat ben je nog steeds.
Je leeft nog steeds in onze gedachte.
Deze reis duurt wel erg lang
we missen je elke dag.

Evelien & Guusje
Pa & Ma

Brigitte & Roel
Laura, Sabine & Bas

Uiteraard was het bericht, 
dat vorige week in deze krant 
stond, geplaatst met een knip-
oog naar 1 april, de datum van 
afgelopen zondag. Dat toch 
een klein aantal mensen 
kwam kijken was een ‘meeval-

ler’ gezien het hoge onwaar-
schijnlijkheidgehalte van het 
bericht. Men kon de grap wel 
waarderen maar namen noe-
men en foto’s maken wilden 
de ‘gedupeerden’ echter niet. 
Volkomen begrijpelijk!

Damherten lieten het afweten
De damherten uit de Amsterdamse Waterleidingduinen, die  
afgelopen zondag zouden mogen wennen aan de oversteek  
van de Zandvoortselaan, hebben het massaal laten afweten. 
Wel kwam een achttal nieuwsgierigen even kijken hoe het 
een en ander zou uitpakken. Waarschijnlijk zullen zij nu moe-
ten wachten totdat het ecoduct over een aantal jaren klaar 
zal zijn.

Op de tafel van de benedene-
tage van het museum stond, 
verstopt onder een blauw/ 
gele doek, de maquette. 
Voordat de onthulling zou 
beginnen, werden er nog snel 
enkele namen voor het zee-
aquarium ingediend. Daarna 
verwelkomde ZFM-verslag-
geefster Yolande Versteege 
de heer F. Beijk, manager 
Ontwikkeling en Beheer van 
de gemeente Zandvoort. De 
heer Beijk zou de onthulling 
verrichten. 

Namens de gemeente vertel-
de Beijk dat na veel inspan-
ningen de jaarrondattractie 
voor het Middenboulevard 
gebied eindelijk een feit was. 
Met deze unieke ontwikkeling 
zou Zandvoort zeker de eerste 

(bad)plaats van Scheveningen 
veroveren. Tevens was de 
gemeente verheugd dat er 
veel originele namen waren 
ingediend zoals: Zantropea, 
Zandkoepel, Liparene en 
Loeres naar de vissen. Na de 
toespraak werd de maquette 
onthult en daar stond… een 
mini aquariumpje met op de 
zijkanten ‘1 april!’ Onder veel 
gelach en applaus kon ieder-
een de joke waarderen. Ook de 
meneer die speciaal naar het 
museum was gekomen om 
mee te doen met het jaarrond 
project. Ruiterlijk gaf hij toe er 
‘ingestonken’ te zijn. Met een 
goede samenwerking tussen 
ZFM, Gemeente Zandvoort 
en de Zandvoortse Courant is 
1 april dus niet zomaar voorbij 
gegaan. 

Een grappige sjeik…
Het liep niet storm om 13.00 uur bij het Juttersmu-zee-um af-
gelopen zondag op 1 april. Maar toch waren er nieuwsgieren op 
de aangekondigde onthulling van de maquette voor een zee-
aquarium afgekomen. 

Veel puzzelplezier met 
deze laatste opgave.

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
17

O

Grote Krocht 20a
Zandvoort
Tel. 023 571 43 95

Slinger Optiek
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Absence makes the heart grow fonder
 
Arthur John Copeland
06.04.2006   –   06.04.2007
 

Lieve Arthur,
Jij mist het dorp. 
Het strand, de duinen, de zee en de honden. 
Maar wij missen jou, meer dan ooit.   
 Rob Croese Copeland
 Yuta 
Wilhelminaweg 31 – 2042 NN Zandvoort

Foto: Rob Bossink
Ontheffing 
woonverplichting
Wethouder Marten Bierman 
heeft een jaar ontheffing ge-
kregen van de woonverplich-
ting. De OPZ-wethouder kreeg 
alle lof van de fracties maar in 
mindere mate van zijn ‘eigen’ 
partij. OPZ werd echter door 
een amendement van de VVD 
gedwongen om met name de 
kwaliteiten van hem als argu-
ment te gebruiken en geen an-
dere aan te voeren. Met twee 
VVD-stemmen tegen kreeg 
Bierman zijn ontheffing.

Bakzeil VVD
De discussie over de woon-
visie van het college zorgde 
ook voor de nodige commo-
tie. Hans Drommel (VVD) had 
een amendement ingediend 
dat vroeg om prestatieover-
eenkomsten met partners 
van de gemeente op het ge-
bied van wonen. Wethouder 
Gert Toonen zei dat die al in 

het stuk zijn opgenomen en 
ontraadde het amendement. 
Op de VVD na waren alle frac-
ties het met hem eens. Toen 
Drommel na een schorsing 
met een afgezwakt amende-
ment kwam, kreeg ook dit stuk 
geen meerderheid.

Trouwen op zondag
Op uitdrukkelijk verzoek van 
een meerderheid van de raad, 
zal wethouder Wilfred Tates 
onderzoeken of er mogelijk-
heden zijn om op een aantal 
zondagen in het jaar op het 
raadhuis te trouwen. Het 
college was in eerste instan-
tie geheel tegen trouwen op 
zondag in verband met de 
personele bezetting die door 
de week gecompenseerd dient 
te worden. Dat legt een grote 
druk op de organisatie. Tates 
gaat bij de afdelingen inven-
tariseren of er alsnog voor een 
beperkt aantal zondagen een 
mogelijkheid bestaat.

Vervolg van pagina 1
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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)
Tips voor 1 april grap
Wil je voor volgend jaar ook 
een goede grap bedenken 
dan zijn hier een paar tips. 
Zorg dat je de grap ruim van 
tevoren plant en dat de grap 
niet voorspelbaar is. Ook 
mag het niet opvallen dat 
het 1 april is en zorg dat het 
nieuws belangrijker is dan 
de datum. Wees er zeker van 
dat je serieus over komt en 
herhaal geen oude grappen. 
Succes.

Voorjaarkriebels
Niet iedereen heeft last 
van deze seizoenswisseling. 
Maar wanneer het zonne-
tje schijnt vindt er ook een 
wisseling plaats van win-
ter- naar zomerkleding. Bij 
het ruimen van de kasten 
komt men vast overbodige 
kleding tegen. Daarom ma-
ken we u er op attent dat op 
27 en 28 april de kledingac-
tie mensen in nood er aan 
komt. Dus genoeg tijd om 
de kledingkast te gaan in-
specteren. Er verandert niets 
aan de inzameling, alleen 
de naam is in een nieuw 
jasje gestoken. Voortaan is 
het Sam’s kledingactie met 
toevoeging ‘voor mensen in 
nood’. De naam Sam is be-
wust gekozen omdat het 
een associatie heeft met 
‘samen’ en is tevens af te 
leiden uit ‘de barmhartige 
Samaritaan’. 

Thuis in Zandvoort
Ook hier een nieuwe lente, 
een nieuw geluid voor het 
vernieuwde blad van de 
EMM. Voorheen participeer-
den Pluspunt en Stichting 
Zorgcontact mee, maar nu 
is de woningbouwvereni-
ging weer de enige uitge-
ver. Vier keer per jaar krijgt 
u het blad gratis in de bus. 
Niet alleen wonen staat 
centraal, u wordt ook op de 
hoogte gehouden van ge-
meentelijke en/of regionale 
personen en organisaties in 
de Zandvoortse samenle-
ving. Een nieuwtje wat niet 
in het blad vermeld staat: 
de beleidsmedewerker en 

redactie van het thuisblad, 
Janneke Stokroos, gaat per  
1 mei EMM verlaten. 

Paas tips
Nog effe en Zandvert is weer 
op z’n Paes-best! Hopelijk is 
de temperatuur aangenaam. 
Maar stel dat het niet echt 
best weer is met Pasen dan 
biedt de regio veel aan om 
actief bezig te zijn. 
Tip 1: 
zondag 8 april kunnen kin-
deren van 4 t/m 8 jaar ko-
men kijken naar de natuur 
en in korte tijd leren wat er 
allemaal in te vinden is. Op 
zoek naar bomen, planten 
en vogels en andere friemel 
beestjes. De excursie begint 
om 11.00 uur bij de recep-
tie van informatieboerderij 
Zorgvrij in recreatiegebied 
Spaarnwoude en duurt onge-
veer vijf kwartier. Deelname 
is gratis en aanmelden is niet 
nodig. De excursie wordt 
georganiseerd door het IVN 
Zuid-Kennemerland i.s.m. re-
creatieschap Spaarnwoude.  
Tip 2: 
Bij Duincentrum de Zand-
waaier in Overveen is een 
nieuwe tentoonstelling over 
‘Vlinders in de duinen’ te zien. 
De tentoonstelling is voor 
kinderen, maar ook boeiend 
voor het hele gezin. Met de 
ontdekzuil van ‘Butterfly, de 
vlinder’ kunnen de kinderen 
de vlinderwereld ontdekken, 
ruiken, voelen èn horen! De 
Zandwaaier is ook met bus 
81 te bereiken! 

Smily ☺
Vanaf begin van het jaar 
hebben we onze smily ge-
mist in Zandvoort. Smily is 
het elektronische bord dat 
gaat lachen als u minder 
dan 50 km per uur door de 
straat rijdt en bij té hard rij-
den zijn mondhoeken naar 
beneden zakken. Het bord 
was beschadigd tijdens een 
storm. Ondertussen is smily 
weer gesignaleerd in de 
Brederodestraat. Dus wilt u 
vrolijk toegelachen worden 
houdt u zich dan aan de vast-
gestelde km. 

Bijna 18 jaar zwaaide hij de 
scepter over de zorg voor 
ouderen. In eerste aanleg 
als directeur van het Huis in 
de Duinen (HID). Nu, bij zijn 
afscheid, als directeur van 
ZorgContact. Daaronder vallen 
naast het HID, ook de Bodaan 
in Bentveld, Meerleven in 
Bennebroek en Voghelsanck 
in Vogelenzang.

Opvolger 
De nieuwe directeur Ger 
Mulder opende de bijeen-
komst, die onder andere werd 
bijgewoond door burgemees-
ter Van der Heijden met echt-
genote, wethouder Bierman 
en diverse raadsleden uit zo-

wel Zandvoort, Bennebroek als 
Bloemendaal. Mulder schetste 
in het kort de ontwikkeling die 
De Vries vanaf 1 september 
1989 tot heden meemaakte 
en voor een zeer belangrijk 
deel in gang heeft gezet. Ook 
Hans Hogendoorn, voorzitter 
van de Raad van Toezicht van 
ZorgContact, plaatste de ont-
wikkelingen van de huidige 
organisatie in een historisch 
perspectief. Daaruit bleek 
duidelijk dat de scheidende 
directeur een belangrijke, zo 
niet cruciale plaats heeft inge-
nomen in die ontwikkelingen. 
Volgens Hogendoorn wist De 
Vries op de juiste momenten 
de juiste contacten te leg-

Directeur ZorgContact uitgeluid
Vorige week donderdag heeft René de Vries officieel afscheid 
genomen als directeur van deze regionale zorgorganisatie. Na 
een minisymposium in het Heemsteedse Groenendaal, over 
de geschiedenis én de toekomst van de zorg, namen velen van 
de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van deze mar-
kante persoon.

gen en conclusies te trekken, 
waardoor de ZorgContact or-
ganisatie zowel in Zandvoort, 
Bennebroek als in Vogelenzang 
een niet meer weg te denken 
plaats inneemt als het gaat 
om de zorg voor ouderen.

Kleinschalig
Uit de diverse voordrachten 
werd duidelijk dat de zorg 
voor ouderen er steeds meer 
op gericht zal zijn die zo klein-
schalig mogelijk in te richten 
en de mensen zo lang mogelijk 
in de eigen omgeving te laten 
wonen met zorg in de directe 
nabijheid. Een goed voorbeeld 
is Nieuw Noord, waar binnen-
kort een project in gebruik 
wordt genomen dat op dit 
uitgangspunt gebaseerd is. 
Tevens kwam naar voren dat 
voor het huidige complex van 
de locatie HID op termijn een 
kleinschaliger nieuwbouw zal 
komen, eveneens gebaseerd 
op het principe van zorg in de 
nabijheid.

Cadeau
René de Vries kreeg een uniek 
afscheidscadeau. Een jonge 
dikbilkoe, die deel uit zal gaan 
maken van zijn kudde dikbil-
koeien die de vertrekkende di-
recteur al heeft op zijn boerde-
rij in Hensbroek. Hogendoorn 
overhandigde het geschenk in 
de vorm van een ingelijst foto 
van het dier. Hij verbond daar-
aan wel de voorwaarde dat de 
Raad van Toezicht de naamge-
ver zal zijn van de eerste na-
komeling.

Vorig jaar is een aparte afde-
ling geopend voor onderdelen 
en accessoires voor de spor-

tieve fietser.  Ook heeft hij 
zich in 2006 aangesloten bij 
de landelijke branche-organi-

Fietsenzaak bestaat 10 jaar
Op 1 april 1997 is Martijn Wijsman als zelfstandig ondernemer 
gestart met zijn ‘Martijn’s Fietsenhoek’. In de voormalige bak-
kerij aan de Tolweg 6 bestond zijn voorraad destijds uit 30 fiet-
sen. Inmiddels is dat aantal uitgebreid tot ruim 300 en ook in 
andere opzichten groeit hij uit zijn jasje.

satie ‘Fietswereld’. “Qua uit-
straling, marketing en folders 
is het praktischer om hierbij 
betrokken te zijn. Er zijn circa 
100 winkels lid en hierdoor 
kunnen wij ook meer leuke 
aanbiedingen doen. Verder is 
het contact met collega’s leer-
zaam, want ik doe meer kennis 
op”, vertelt Martijn. Veel tijd 
voor hobby’s is er ondertussen 
niet meer. Drie jaar geleden is 
Martijn gestopt met skiën op 
hoog niveau, maar heeft hij de 
skistokken wel verruild voor 
golfclubs; een sport waarin hij 
inmiddels ook uitblinkt.

De komende tijd kunt u pro-
fiteren van leuke acties en 
aanbiedingen met korting en 
kadootjes. Zie de advertentie 
elders in dit blad. Fietswereld 
Zandvoort is geopend van 
dinsdag t/m zaterdag. 

Voor een heerlijk 
kopje koffie

Een gezellige
lunch of diner

Geopend: Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur

Vrijdag 6 april

Paas-
klaverjasdrive!

Inschrijven 
vanaf 19.30 uur

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

1e en 2e Paasdag

  Paasbrunch
met Surprise menu

aanvang 11.00 uur
€ 25,- p.p.

Reserveren gewenst

Als u uw ei niet kwijt kunt,
komt u maar naar
De Lamstrael
Haltestraat 52

haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

Zaterdag 7 april:

Adam Spoor kwartet
Aanvang 17.00 uur 

en

Gastkoken met 
Jacques Jongmans

(Reserveren gewenst)

Vanaf april keuken elke dag geopend

Gasthuisplein 10 – Zandvoort
Ook voor uw feesten en partijen
Tel.: 023-5714638 Fax.: 023-5731454

Pasen 
in de

Zandvoortse 
horeca

14

N

7

O

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort
www.eetcafe-boomerang.nl  Tel. : 023-5719213

of 06-54616830 vragen naar Cecile

Zoekt vlot en leuk bedienend 
personeel v.a. 18 jr. voor het

komende seizoen.
Liefst met enige ervaring

Doet u ook mee aan 
de paaspuzzel? 

Ding mee naar 
de hoofdprijs: 
een Calvin Klein 
heren of dames 
verwenpakket

PAAS 
PUZZEL 
2007!

paasmenu

Heerlijke paassalade 
gerookte kipfilet en kwarteleitjes

met een balsamico dressing
 

Verse zalm gemarineerd in Chardonnay
vergezeld met gegrilde coquilles

Kalfsribstuk 
met een kreeftensaus en truffel olie

Verwen dessert

€ 32,50  p.c.
Natuurlijk kunt u ook uit onze menukaart kiezen

René de Vries met zijn dikbil

Martijn Wijsman voor het logo van Fietswereld
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De Bossche orgelbouwers 
hebben zich in de loop der 
jaren gespecialiseerd in res-
tauratie van oude orgels en 
dat is in hun werkplaats ook 
te zien. Om de restauratie van 
‘ons’  orgel mogelijk te maken, 
hebben de specialisten drie 
andere orgels van de hand 
van de Amsterdamse orgel-
bouwer Knipscheer, elders in 
Nederland, bestudeerd.

Windladen 
Er stonden drie orgels, in 
diverse staten van onder-
houd en opbouw, opgesteld 
in de wat klein ogende hal. 
Zo was er onder andere één 
van de windladen van het 
Zandvoortse orgel te bewon-
deren dat weer volledig ge-
restaureerd is. De windladen 
zorgt voor de aanvoer van 
wind (lucht) waardoor de pij-
pen hun toon krijgen. 

Rijksmonument 
Uit een uiteenzetting van een 
expert bleek overigens dat het 

Zandvoortse Knipscheerorgel 
in een zeer slechte staat van 
onderhoud was. Veelal waren 
noodvoorzieningen genomen 
die catastrofaal zouden kun-
nen zijn voor het rijksmonu-
ment. Omdat het die status 
heeft, wordt de hele restau-
ratie door een bouwmeester 
van het Rijk angstvallig in de 
gaten gehouden en begeleidt. 
Tevens kan er een grote sub-
sidie vanuit Den Haag tege-
moet worden gezien. De to-
tale kosten van de restauratie 
liggen rond de €300.000!

Voor Kerstmis terug
Omdat de staat waarin het 
orgel verkeerde zo slecht is, 
moeten diverse onderde-
len opnieuw en handmatig 
worden gemaakt en is het 
nog niet zeker wanneer de 
Zandvoorters weer van de 
vertrouwde klanken kunnen 
genieten: “Voor Kerstmis in 
ieder geval, maar ik zeg niet 
voor welke Kerst”, was het 
antwoord uit Den Bosch!

Interessante excursie 
naar ‘ons’ orgel

Vorige week woensdag zijn een dertigtal belangstellenden 
met de bus naar Den Bosch gereisd. In het atelier van orgelbou-
wer Pels & Van Leeuwen wordt het beroemde Knipscheerorgel 
van de Protestantse kerk aan het Kerkplein gerestaureerd. De 
excursie, georganiseerd door Minke van der Meulen en Pieter 
Joustra, was zeer interessant en leerzaam. 

last van rokende gasten in 
het cafégedeelte te beperken. 
Café Neuf wil zo de gasten al-
vast leren dat er binnenkort 
niet aan valt te tornen: roken 
doe je alleen nog thuis en 
buiten!

Café Neuf loopt vooruit
op nieuw rookbeleid

Onlangs heeft Ab Klink, Minister van Volksgezondheid, Wel-
zijn en sport, betoogd dat de horeca binnen één jaar rookvrij 
moet zijn. De bedrijfsleiding van Café Neuf heeft op voorhand 
een beslissing genomen in het kader van deze antirookcam-
pagne van de overheid.

Overdag zal het restaurant-
gedeelte van café Neuf, een 
rookvrij café worden. Vanaf 
17.00 uur zal het weer als 
restaurant ingedekt worden. 
Ook ’s avonds worden maat-
regelen getroffen om de over-

Parfumerie 
Moerenburg

“Mede door de fantastische 
ploeg trouwe medewerkers 
zijn wij deze moeilijke tijd goed 
doorgekomen. Diana werkt dit 
jaar in juni al 25 jaar bij ons, 
Henry is na een afwezigheid 
van 3 jaar sinds afgelopen de-
cember weer terug en Lies is 
ook al 20 jaar een vertrouwd 
gezicht.” 

Assortiment
Ooit in Amsterdam met de 
eerste winkel begonnen, start-
ten zijn ouders 31 jaar gele-
den achter in de Haltestraat 
met een reformwinkel. In de 
loop der jaren is het assorti-
ment steeds meer uitgebreid. 
Hoewel de aandacht hoe lan-
ger hoe meer is verschoven 
naar de parfumerieafdeling, 
kan men bij Moerenburg nog 
steeds terecht voor een uitge-
breide collectie drogisterijar-
tikelen, inclusief medicijnen. 
Voor een vaste groep trouwe 
klanten zijn zelfs nog speci-
fieke schoonmaakspullen ver-
krijgbaar.

Pour Vous
Alle toonaangevende merken 
op het gebied van geuren en 
huidverzorging zijn aanwe-
zig. “Klanten kunnen hier te-
recht voor de goedlopende 
producten van La Prairie (o.a.  
€ 584,- per pot) maar ook voor 
een kleiner budget is bijvoor-
beeld Nivea te koop.” De zaak 
is al jaren als zelfstandige on-
derneming, samen met 100 
andere winkels, aangesloten 

bij de ‘Pour Vous’ organisatie, 
waardoor men niet alleen 
marketingondersteuning 
krijgt, maar ook voordeliger 
kan worden ingekocht. In het 
gratis magazine wordt uitge-
breid ingegaan op alle nieuw-
tjes op het terrein van make-
up en mode.

Wellness
Volgens Dennis zal de komen-
de jaren de aandacht meer 
verlegd gaan worden naar het 
veelomvattende gebied van 
‘wellness’. “Mensen besteden 
niet langer alleen maar geld 
aan het uiterlijk, maar gaan dit 
van binnen uit ondersteunen 
met bijvoorbeeld voedings-
supplementen. Wij zijn er dan 
ook trots op de nieuwe vita-
minenlijn van Solgar in huis te 
hebben. Ook van de bekende 
Bergman Beautykliniek uit 
Bilthoven zijn schoonheids-
producten verkrijgbaar.”

Feestmaand
De maand mei wordt, net als 
vorig jaar bij het 30-jarig ju-
bileum, een feestmaand met 
allerlei leuke acties. Er komen 
verder weer workshops met de 
bekende visagist Mari van 
der Ven. Via het klantenpassy-
steem worden alle aankopen 
geregistreerd, waarmee ge-
spaard wordt voor een korting 
van tien procent in de vorm 
van cadeaubonnen.
Parfumerie Moerenburg is te 
vinden in de Haltestraat 1, tel. 
5716123.

Vandaag een gesprek met de 36 jarige Dennis Moerenburg. 
Sinds mei 2006 is hij, na een 10 jarige uitstap als IT-mana-
ger, weer in de fraaie parfumeriezaak te vinden. Het afge-
lopen jaar is, zoals bekend, erg heftig geweest. Zijn beide 
ouders en oprichters Charles en Wil Moerenburg, zijn kort 
na elkaar overleden. 

Column	Politiek	

Marten Bierman moet haast 
wel gebloosd hebben na 
zoveel complimenten. In 
de commissievergadering 
Raadszaken wisten de leden 
niet hoe snel ze de door OPZ 
ingehuurde politicus veren 
in zijn kont moesten duwen. 
Het leek wel een functione-
ringsgesprek, hoewel het 
er alleen maar over ging of 
Bierman op die prachtige plek 
aan de Singel in Amsterdam 
kon blijven wonen in plaats 
van een sombere flat aan het 
van Fenemaplein. Volgens 
de Gemeentewet moet een 
wethouder in de gemeente 
zelf woonachtig zijn. Bij zijn 
aantreden, een jaar geleden, 
kreeg Bierman daarvoor 
ontheffing. Een verlenging 
daarvan zou alleen kunnen 
op grond van ‘bijzondere 
omstandigheden’.

OPZ heeft Bierman voorna-
melijk binnengehaald om 
het ingewikkelde project 
Middenboulevard de impul-
sen en de richting te geven 
die de partij graag zou zien. 
Daar begint de schoen al 
een beetje te wringen, want 
de wethouder begint het ge-
lukkig echt leuk te vinden om 
Zandvoort op te laten stoten 
in de vaart der volkeren. 

Want over wie hebben we het 
eigenlijk? Een paar bloemle-
zingen van een website van 
het Sprekersplatform, waar 
Bierman kennelijk ook nog 
tijd voor heeft. “Wie bedacht 
voor de NS de trein van de 
toekomst? Wie bedacht als 
planologisch brein een op-
lossing voor de woningnood? 
Wie was 25 jaar aan de uni-
versiteit verbonden als we-
tenschappelijk coördinator 
ruimtelijke ontwikkeling? 
Wie was Eerste Kamerlid 
voor de Onafhankelijke 
Senaatsfractie? Wie was op-
richter en eerste voorzitter 
van de Vereniging Behoud 
IJsselmeer? Wie heeft meer 
dan zeventig boeken en rap-
porten op zijn naam staan? 
Het is de immer spitsvondige 
Bierman.” Nou, dan hebben 
we het inderdaad wel over 
iemand! Bierman liet eerder 
weten dat hij in een half uur-
tje met de trein in Zandvoort 
is. Dus, laat Marten Bierman 
verder met rust. Want er 
valt nog genoeg te doen in 
Zandvoort.

Hans Botman

De wethouder 

Achterom 3  Zandvoort

Haltestraat 48  Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Kostverlorenstraat 111  Zandvoort

Prijs: op aanvraag

Raadhuisplein 4C  Zandvoort 

Vraagprijs:
€ 895.000,- k.k.

• Een zeer luxe penthouse in 2001 volledig 
gerenoveerd met maar liefst 240 m² woon
oppervlakte!

• 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 privélift, riante hal, zeer  
royale woonkamer met diverse eet- en zitge-
deeltes 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 authenti-
citeit van deze woning niet uit het oog is  
verloren; absoluut een uniek woonobject! 

• Woonoppervlakte ca. 240 m², inhoud ca. 650 m³.

Dr. C.A. Gerkestraat 27rd  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 239.000,- k.k.

• Uniek woonobject: gerenoveerde, riante vrijstaande villa met 
praktijkruimte en oprit voor meerdere auto’s!

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar karakteristieke 
 elementen;
• In 2002 is aan achterzijde van de villa een praktijkruimte  

gebouwd, welke voor vele doeleinden geschikt is;
• Praktijkruimte/souterrain: zwembad, relaxruimte, sauna,  

Turks stoombad, douchegelegenheid en kleedruimte;
• Begane grond: o.a. woonkamer met 2 open haarden,  

werkkamer, luxe keuken vzv inbouwapp., eetkamer, entree 
praktijkruimte met 3 werkkamers en vergaderruimte;

• 1ste verdieping: 5 slaapkamers/werkkamers, zeer luxe badkamer 
vzv alle comfort;

• De besloten achtertuin van ruim 400 m² grenst direct aan  
het “Kostverlorenpark” en is gelegen op het zuidoosten;

• Woonoppervlakte ca. 385 m², perceelgrootte ca. 1100 m²,  
inhoud ca. 1400 m³.

NIEUW

• Een droomhuis: volledig gerenoveerd charmant 
vrijstaand woonhuis!

• Rustig gelegen op een woonerf, middenin het 
dorpshart van Zandvoort;

• Overdekte entree, hal, sfeervolle, riante  
woonkamer met openslaande deuren naar  
terras, fraaie schouw en aangrenzende 
eetkamer, landelijke keuken voorzien van div. 
inbouwapparatuur, luxe badkamer Engelse stijl 
met whirlpool, douchecabine, tweede toilet en 
wastafel, 4 royale slaapkamers, balkon,  
2 terrassen;

• Een verrassend ruim woonhuis, stijlvol  
gerenoveerd, uw bezichtiging meer dan waard!

• Woonoppervlakte ca. 180 m²,  
perceel ca.140 m², inhoud ca. 515 m³.

Vraagprijs:
€ 549.000,- k.k. 

• Op A1locatie in Zandvoort gelegen nieuwbouw 
winkelruimte te huur aangeboden!

• Winkelruimte (ca. 105 m² netto vvo).  
Frontbreedte ca. 5 meter;

• Secundaire ruimte ca. 15 m² netto,  
opslag ca. 12 m²;

• Gebruik: winkelruimte / horeca;
• Opleveringniveau: casco, strak gestuukte  

wanden en plafonds, nadere invulling naar 
wens huurder te bepalen;

• Overeenkomst: standaard ROZ, duur van de 
overeenkomst: 5 + 5 jaar;

• Ingangsdatum: per direct mogelijk!

Huurprijs:
€ 2000,- per maand excl. BTW en excl. GWL

• Sfeervolle 30er jaren 3kamer 
(hoek)bovenwoning (2 woonlagen) 

 inclusief garage!
• Gesitueerd aan de rand van het centrum van 

Zandvoort en op steenworp afstand van de 
duinen;

• Entree, hal, L-vormige woonkamer met erker, 
open haard en openslaande deuren naar  
balkon, moderne open keuken voorzien van  
inbouwapparatuur, moderne badkamer  
voorzien van douchecabine, wastafel en toilet,  
1 (voorheen 2) ruime slaapkamer met dakkapel;

• Het balkon is op het noordwesten gelegen;
• Garage is inbegrepen in de vraagprijs en is 

gesitueerd aan het Schelpenplein;
• Woonoppervlakte: ca. 100 m², 
 inhoud ca. 255 m³.

NIEUW

NIEUW NIEUW
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Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

E-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Royale en lichte 4 kamerhoekmaisonnette met 
balkon en dakterras. Zeer lichte woning middels 
grote raampartijen op het zuiden.
•  Woonkamer met balkon en terras
•  Luxe witte hoogglanskeuken v.v. hoogwaarde 

inbouwapparatuur
•  3 royale slaapkamers  
•  Moderne badkamer met douche
•  Parkeerplaats in afgesloten parkeergarage
• Seperate berging in onderbouw

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Nicolaas Beetslaan 11Diaconiehuisstraat 36 A Van Lennepweg 151

VERKOOP VIA INSCHRIJVING.
Zeer ruime en lichte bovenwoning met eigen 
opgang en groot terras op het zuiden gesitueerd 
in het centrum van Zandvoort. 
•  Woonkamer met laminaatvloer
•  2 slaapkamers
•  Badkamer met ligbad, wastafel en toilet
•  Ruime berging op begane grond
•  Verkoop via B-systeem. Belangstellenden 

 kunnen schriftelijk een bod uitbrengen voor 
dinsdag 24 april om 15.00 uur

Vraagprijs €  169.000,- k.k.

Halfvrijstaand woonhuis met zonnige besloten 
voortuin op het zuiden. Deze dijkwoning ken-
merkt zich door de drie royale woonlagen en de 
gunstige ligging in een kindvriendelijke woon-
wijk. Bouwjaar 1991.
•  Woonkamer met eiken parketvloer
•  Open hoekkeuken met inbouwapparatuur
•  2 slaapkamers op 1e etage (voorheen 3)
•  Ruime tuin-/slaapkamer in souterrain
•  Inpandige berging en aangelegde achtertuin 

Vraagprijs € 309.000,- k.k.

NIEUW NIEUW

DAMES LET OP: A.S. ZONDAG 15 APRIL 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag  bestaat uit 3 onderdelen: workshop,  presentatie Stephanlijn  
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE ULTIMATE-FACE-LIFT …DAMES WEIGER DE NAALD EN
ERVAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN FACE-LIFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187
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Paasbest weer dit weekeinde

Heel opvallend, maar niet 
bijzonder, was de zeer lage 
luchtvochtigheid van soms 
maar 26% en dat is normaal 
voor Spanje in hartje zomer. 
De was aan de buitenlijn was 
in ieder geval in een mum 
van tijd kurkdroog.  

Het was dinsdag, woensdag 
en ook vandaag even pas op 
de plaats maken met het on-
vermijdelijke koelere weer, 
want het is bijna uitgeslo-
ten in dit land dat het warme 
voorjaarsweer dag in dag uit 
voortgaat. In de zomer is dat 
een ander verhaal, maar eind 
maart of begin april is de 
temperatuurverdeling boven 
West-Europa nog te kwets-
baar, dus hoeft er weinig te 
gebeuren of de koele noord-
wester komt aan zet voor een 
aantal dagen, of langer.

Dit is een klassieke april-
situatie met hogedruk die 
zich terugtrekt richting de 
onderkoelde wateren nabij 
Ierland en ons wolkenvelden 
vanaf de Noordzee voorscho-
telt, waarbij de temperatuur 
moeite heeft om de 12-13 
graden te passeren in het 
Zandvoortse. Koude nachten 
ook met gisterochtend vroeg 
weer eens een keer nacht-
vorst in de binnenduinen.

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Behoorlijk verwend zijn we geweest de afgelopen twee 
weekeinden met dat prachtige weer in huis. Voorbije maan-
dag deed er nog een schepje bovenop met als klapstuk de 
temperatuur die bijna 20 graden haalde in Bentveld.

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook deze donderdag hebben 
we nog zo’n (onderkoeld) 
weerbeeld in huis waarbij we 
misschien wel kunnen spre-
ken van heel ‘bruikbaar weer’, 
zeker omdat het nagenoeg 
droog blijft deze periode en 
de zon komt ook nog regel-
matig om de hoek kijken.     

Paasweekeinde 
Buitengewoon spannend 
wordt het, zoals ieder jaar, 
richting Pasen. De Paasdagen 
staan erom bekend (zijn be-
rucht!) dat ze zich zelden 
houden aan de weersver-
wachting. Ook dit jaar tra-
ditiegetrouw enige onzeker-
heid, maar de kans op redelijk 
tot zelfs goed en overwegend 
droog Paasweer is tamelijk 
groot met hogedruk in de 
buurt van ons land.

Temperaturen die het weer 
hogerop gaan zoeken en 
met wat geluk zitten we 
Paasmaandag dichter bij de 
20 dan bij de 15 graden, maar 
dit (zeker gezien bovenstaan-
de opmerking) onder een 
klein voorbehoud. En nu in-
derdaad maar duimen en vu-
rig hopen dat het Paasweer 
zich aan deze optimistische 
verwachting houdt!   

weerman Marc Putto 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 12-13 12 13 16-17 

Min 4 4-5 6 3

Neerslag 25% 10% 15% 15%

Wind nw. 3-4     nw. 3-4     wnw. 3    zw. 3-4     

door Nel Kerkman

Het lijkt zo gewoon, een blau-
we vlag! Ondertussen telt 
Nederland 85 locatie’s, waar-
van 40 stranden, waar de vlag 
wappert. In Nederland wordt 
de blauwe vlag-campagne 
uitgevoerd door de ANWB in 
opdracht van FEE Nederland. 
De internationale Blauwe vlag 
jury beslist na een in-
spectie of een strand-
locatie wordt genomi-
neerd. De toekenning 
is voor een jaar maar 
ook in het jaar van de 
uitreiking vindt in-
spectie plaats om te 
kijken of de criteria 
worden nageleefd.

Criteria
Aan welke criteria 
moet je als badplaats voldoen 
om het keurmerk te behouden 
en wat is de meerwaarde van 
de blauwe vlag? Dat waren 
de vragen die door diverse 
sprekers, waaronder Alex 
Ouwehand van de ANWB en 
Eduard Pieter Oud, bestuurs-
lid van VVV Nederland, op dit 
congres naar voren werden 
gehaald. Zandvoort is een van 
de badplaatsen die zich enorm 
inzet om de blauwe vlag te be-
houden. Voor de badplaatsen 

Wijk a/z en Egmond a/z is één 
van de zeven eisen dusdanig 
dat zij niet in aanmerking ko-
men voor de begeerde blauwe 
vlag. Het riooloverstort zal 
moeten worden veranderd. 
Maar wie gaat dat betalen? 
Daaraan hangt een behoorlijk 
kostenplaatje met een bedrag 
van 7 nullen. 

Meerwaarde van de Blauwe vlag
Met het badseizoen voor de deur organiseerde de provincie op 
29 maart de Noord Hollandse Zwemwaterdag op het provin-
ciehuis in Haarlem. In de ochtend stond de consequenties van 
de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijnen op het programma 
en in de middag kwam de kust en de meerwaarde van de blau-
we vlag aanbod.

Wat levert blauwe 
vlag op?
Castricum twijfelt aan de 
meerwaarde van de vlag want: 
“ach, waarom zou je meedoen? 
Ons strand is heel anders dan 
bijvoorbeeld Zandvoort.” Maar 
uit de praktijkvoorbeelden die 
de gastsprekers van de ge-
meenten Walcheren en Texel 
aangeven, is het ontvangen 
van de blauwe vlag een be-
vestiging van de kwaliteit. Niet 
alleen de toerist profiteert van 

de onderscheiding maar ook 
de inwoners hebben er voor-
deel bij. Want wie wil er geen 
schoon en veilig strand en een 
kwalitatief goed zwemwater? 
Positieve publiciteit is heel 
belangrijk, het kan net het be-
kende duwtje zijn bij de keuze 
van een vakantieplaats. Vooral 
de Duitse toerist (65%) vindt 
kwaliteit erg belangrijk. 

Geen concurrentie
Voor Oud, de laatste spreker, 
is het belangrijk dat de bad-
plaatsen elkaar niet moeten 
zien als concurrenten. “Elke 
badplaats heeft zijn eigen on-
derscheid en daarom zal de 
toerist bij zijn keus bepalen 
wat voor hem aantrekkelijk 

is om daar te verblij-
ven.” Oud stelt verder: 
“De Noord Hollandse 
kust moeten we als 
één product ver-
kopen.” De aanwe-
zige Zandvoortse 
wethouder Wifred 
Tates is het oneens 
met deze stelling. 
“Zandvoort heeft een 
goede samenwerking 
met directe buren. 

Eén keer per maand hebben 
we overleg met Bloemendaal 
en we stemmen de regionale 
evenementenkalender goed 
met elkaar af. We hebben 
geen behoefte aan een één-
product-visie”, oordeelt Tates. 
De andere gemeenten hebben 
er wel oren naar, maar opeens 
komt er een scheiding naar 
voren tussen boven en onder 
het kanaal. Een kust met één 
grote blauwe vlag blijft nog 
even een utopie.

Nieuwe auto’s voor woningbouwverenging EMM
Michiel Heerkens, manager 
Financiën en Faciliteiten van 
EMM vertelt: “De voorkeur 
ging uit naar een lokaal ga-
ragebedrijf, mede vanwege 
het onderhoud van de wa-
gens. De contacten met 
Auto Strijder verliepen zeer 
plezierig en er werd goed 
meegedacht.” 

Ook de buitendienstmede-
werkers van EMM hebben 
actief meegedacht bij de 
aanschaf en inrichting van 
de auto’s. “Zo is heel bewust 
gekozen voor een bepaalde 
inrichting met trekladen on-
der de laadvloer en speciale 
opbergvakken voor losse ma-
terialen”, aldus Heerkens.  

Tennistip van de week!
Wanneer in het dubbelspel 
beide tegenstanders bij het net staan 
en je wilt een lob spelen, 
speel hem dan cross. 
Hierdoor heb je de mogelijkheid 
om de bal ruimer te spelen. 
Want diagonaal is het veld 
langer dan rechtdoor!

Deze tip word je 
aangeboden door 

Voor meer tips & instructies 
ga naar www.tennisdvd.nl

Afgelopen maandag heeft Woningbouwvereniging EMM drie 
nieuwe wagens voor de buitendienst in gebruik genomen.  
De Volkswagens Caddy zijn afgeleverd door Auto Strijder.

Jan van Bavelgem neemt namens de EMM officieel de sleutels in ontvangst 
van Massius Koper van Auto Strijder
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mai’ (In deze meimaand) werd 
nog als toegift ten gehore ge-
bracht. Naast met verve door 
de koorleden gebrachte songs 
van o.a. Cole Porter, Irving Berlin 
en Kurt Weil, vertolkten de so-
listen Anne Loes Bouland en 
Jacques Kok heel overtuigend 
het door Harry Belafonte be-
kend geworden geestige lied 
‘There is a hole in the bucket 
(dear Liza..)’. Als groot contrast 
hiermee werden de nocturnes 
van Mozart en het a capella 
gezongen ‘Pavane’ door het pu-
bliek ook zeer op prijs gesteld. 

Het koor, thans bestaande 
uit zeventien dames en vijf 
heren, kan volgens voorzit-
ter Adriaan Braamse wel wat 
uitbreiding gebruiken. Vooral 
is er behoefte aan tenoren en 
bassen, dus Zandvoortse he-
ren…. Kom dinsdagavond van 
20.00 tot 22.15 uur repeteren 
in Gebouw De Krocht. Plezier 
verzekerd. 

Blijspel “De terugkeer van mevrouw Savage”
Hoe moe moet je van de wereld zijn om je vrijwillig te laten  
opsluiten in een tehuis voor mensen die psychisch in de 
war zijn. In ‘Het Klooster’ zitten gasten (geen patiënten) die  
voorbereid worden op hun terugkeer in de maatschappij. Hun 
problemen hebben allemaal een oorsprong in het verleden. 
Het rustige leven dat ze leiden wordt opeens verstoord door 
de terugkeer van Ethel Savage. 

Het Klooster is bijna failliet, 
maar gelukkig komt Ethel 
Savage weer terug. De direc-
teur van Het Klooster gaat er-
van uit dat zij nog zeer vermo-
gend is en zijn instelling een 
financiële injectie kan geven. 
Niets is echter minder waar. 
Ethel staat onder curatele en 
kan niets voor hem doen. Dan 

gebeurt er iets onverwachts en 
de vindingrijke Ethel ziet  kans 
om toch aan geld te komen.

Liefde, vriendschap en ver-
trouwen, daar draait het in dit 
toneelstuk om. “De terugkeer 
van mevrouw Savage” is dan 
ook een toneelstuk vol humor 
en prachtige momenten. Het 

is een stuk waarin alle perso-
nages, ondanks hun gebreken, 
in hun eigen waardigheid kun-
nen leven en de toekomst er 
toch beter gaat uitzien dan 
dat ze gedacht hadden.

Het stuk wordt door toneel-
vereniging Wim Hildering, 
onder regie van Ed Fransen, 
tweemaal opgevoerd name-
lijk op vrijdag 13 en zaterdag 
14 april in gebouw De Krocht. 
Beide avonden is de aanvang 
om 20.15 uur. Voorverkoop van 
de kaarten is vanaf vrijdag 6 
april bij Bruna Balkenende aan 
de Grote Krocht. De prijs be-
draagt €7.

C U L T U U R

Jubileumconcert Music All In 
groot succes

Afgelopen zaterdag gaf het koor Music All In een feestelijk concert 
in Gebouw De Krocht ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan. In 
januari 1997 opgericht door Ellen Oosterveen en Dico van Putten, 
staat het koor sinds 2002 onder de gedreven leiding van dirigent 
Ed Wertwijn. Hij gaf heel plezierig bij alle liederen een kleine toe-
lichting over de inhoud. 

In een goedgevulde zaal werd 
het koor voor deze gelegenheid, 
naast de dirigent op de vleu-
gel, ook begeleid door Esther 
Wertwijn op viool, Rolf Haak op 
altviool en Theo van Arnhem 
op contrabas. Het repertoire 
is zeer gevarieerd te noemen, 
van populair tot klassiek. Toch 
liep er duidelijk een rode draad 
door het programma, namelijk 
de liefde in alle mogelijke vor-
men. Dirigent Wertwijn heeft 
bij een gedicht van de Schotse 
18e eeuwse dichter Robert 
Burns (die ook de tekst van 
‘Auld lang syne’ op papier heeft 
gezet) de muziek gemaakt en 
zo klonk er een fraai ‘O my love 
is like a red, red rose that’s ne-
wly sprung in June’.

Dat zelfs in de 16e eeuw en 
vroeger al ondeugende teksten 
werden gezongen bleek uit de 
Franse liederen van Clëment 
Jannequin en Pierre Certon. 
Het melodieuze ‘Ce mois de 

door Nel Kerkman

Paaseiland
Op 1 april 1962 spoelde op 
het Zandvoortse strand 
een kolossaal beeld aan 
van het Paaseiland. Het 
werd één van de bekend-
ste 1 april grappen die 
Zandvoort in de schijn-
werpers heeft gezet. De 
Zandvoortse kunstenaar 
Edo van Tetterode had de 
stranding samen met de 
NCRV in scène gezet. Het kreeg 
landelijk veel aandacht. Het 
beeld werd een paar maan-
den later door Van Tetterode 
aan de gemeente geschonken. 
De schenking had nog wel veel 
voeten in de aarde en werd in 
de Gemeenteraad besproken. 
Want kon men de schenking 
wel aannemen? Alleen de 
PvdA was tegen en zo ont-
hulde Mies Bouwman samen 
met Edo van Tetterode op 16 
juni, onder veel belangstelling 
en begeleid met klanken van 
een doedelzakband, het beeld 
‘Loeres’. In 1963 richtte Edo een 

activiteiten gestaakt 
en is het genoot-
schap opgeheven. 

Edo van Tetterode 
1929-1996 
Edo van Tetterode 
kwam uit een steen-
houwergeslacht. Na 
diverse schooloplei-
dingen (onder andere 
de Rietveldacademie) 
wilde hij liever acteur 
worden en werkte 
mee aan producties 
onder Hans Bentz 
van den Berg, bij de 
Nederlandse kome-
die. Uiteindelijk koos 
Van Tetterode toch 
voor het sinds 1895 
oude familiebedrijf, 
Tetterode Steen te 
Amsterdam. In 1974 
begon hij een eigen 

bedrijf in Zandvoort. Behalve 
steenhouwer was hij ook 
cartoonist en tevens grond-
legger van de vliegerclub Fly 
Away, waarvoor hij 15 jaar 
lang vliegerwedstrijden in de 
badplaats organiseerde. Ook 
heeft Van Tetterode veel ge-
velstenen gemaakt die overal 
in Zandvoort zijn te vinden. 
Zijn laatste opdracht in 1989 
was een monument van ver-
draagzaamheid. Het kreeg de 
naam ‘Tolerantie’ en staat in 
Hilversum, waar twee grote 
stenen handen een glazen li-
bel koesteren.

Nationaal 1 april Genootschap 
op die jaarlijks de best ge-
slaagde grap beloonde met 
een ‘Prix de Joke’ die bestond 
uit een 31 cm bronzen Loeres. 
In 1974 is het beeld bescha-
digd met bituumverf en is 
vanwege de bouwplannen 
van Paviljoen Zuid verplaatst 
naar het toenmalige Cultureel 
Centrum. Loeres is later nog-
maals verhuisd en staat nu op 
de plek waar het hoort: in de 
Zeereep waar het in 1962 op 
strand werd gevonden. Na de 
dood van Van Tetterode op 22 
februari 1996 werden de 1 april 

Beeldhouwwerk: 
 Loeres, 1962
Materiaal: 
 steen 
Afmeting hoogte: 
 2.50 m (incl. sokkel)
Plaats: 
 Boulevard Paulus Loot
Beeldhouwer: 
 Edo van Tetterode

Beeldig Zandvoort

‘Een vrouw kijkt naar een jongere man 
of er wat van te maken valt en vanaf  

middelbare leeftijd wat er nog te redden valt.’ 
Marco Termes

Spreuk van de week:

zoek in samenwerking met TNO 
blijkt dat reuma een ‘volksepide-
mie’ dreigt te worden. Alle vrij-
willigers die in de regio hebben 
meegeholpen en gecollecteerd 
worden hierbij hartelijk bedankt 
door het Reumafonds.

Recordbedrag voor reumafonds
Het Reumafonds heeft in 
Zandvoort een recordbedrag van  
€ 3550 opgehaald tijdens de 
jaarlijkse collecteweek. Met dit 
geld kan het fonds nóg meer on-
derzoek doen naar de bestrijding 
van reuma, zeker nu uit onder-

Music All In onder leiding van dirigent Ed Wertwijn

” Feestcafé De Vrolijke Koster”

Een gewoon gezellig Amsterdams feestcafé,
waar je jezelf  kunt zijn.

Je kunt bij ons als je wilt, zingen, 
dansen en sjansen.

Iedere maand een surpriseavond.

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 16.00 uur

Tevens ervaren barpersoneel 
gevraagd met soc. hyg.

Feestcafé De Vrolijke Koster 
Kosterstraat 9, 2042 JJ Zandvoort, Tel.: 06-49971131

April Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Ho Yau Kai
   (kipblokjes in oestersaus)

* 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*

OPEN GOLF ZANDVOORT

Nationale Open Golfdag 
Zaterdag 14 april 2007 van 12:00-17:00 uur

* Professionals aanwezig

* alle facetten van het golfspel komen aanbod

* clinics

* leuke dingen voor de kids

* voor jong en oud

* iedereen is welkom

info@opengolfzandvoort.nl
Tel : 023-5715743

Schoolstraat 1
2042 VA Zandvoort
Telefoon/Fax 0235718720

Gewoon lekker,
lekker gewoon.

Maandag en dinsdag gesloten.
Maar 2e Paasdag wel geopend!

Kerkstraat 14 – Zandvoort
Tel.: 023-57 121 02

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!

Prijsvraag

Waar ligt de “haringvijver”?
bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt 
beloond met een heerlijke verrassing. Stuur uw oplos-
sing uiterlijk 30 april 2007 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! 

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	7	april	t/m	20	april	€	27,50
Escargot	de	Bourgogne	en	coquille

wijngaardslakken in hun huisje met kruidenboter 
uit de oven

of
Boullette	de	veau	au	sauce	moutarde	et	vin	blanc	
kalfsgehaktballetjes met mosterd-witte wijnsaus 

of
Pasta	aux	pomodori	secchi	et	sauce	de	truffle

huisbereide pasta met zongedroogde tomaten en 
truffelsaus

H H H
La	perche	de	brochet	etuvé	au	épi-
nard	et	petites	coquillages

gestoofde snoekbaars met spinazie, room, 
zeekraal venusschelpen en pommes Parisiennes

of
Coq	au	vin	de	Cinq

kip, gemarineerd in rode wijn en specerijen, 
geserveerd met rode wijnsaus, groentes en gepofte 

of
Ratatouille	et	crème	de	épinard	et	feta	sauté

verse ratatouille met gebakken feta en 
spinazieroomsaus

H H H
Dessert	

Verleiding,	Passie	of	Liefde
Voor	reserveringen:	023-57�6��9/info@tfaz.nl

Op WOENSDAG 11 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

Koninginnedag
2007

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS 
VOOR 30 APRIL A.S.

Pasen 
in de

Zandvoortse 
horeca
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Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Uitgezonderd feestdagen

€ 16,75

Wij heten u 
van harte welkom



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Wij hebben ook leuke
Paas artikelen.

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Vino Frizzante
Heerlijke Prosecco

nu p/fles € 7,95
en …6 halen -5 betalen!!

In	de	maand	april:
500	gram	Shoarmavlees	+
5	pita	broodjes	+	bakje	saus

	Samen:	€	5,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor ZandvoortPas

houders
Zeestraat 41,Tel: 5715110 
Geopend: 17.00-22.00 
M.i.v. half april alleen op maandag gesloten,
maar 2e  Paasdag zijn wij wel open!

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Gekookte worst+
Berliner+

Achterham:

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% korting op
Feel the spirit workshop
Kijk op www.newwaves.nl

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op de nieuwe
collectie klein meubelen

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

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 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.

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

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

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 

Gerookte peper makreel met dille crème
Meloen met Ardennerham

Rundercarpaccio met garnituur
Huis gemarineerde zalm met noorse garnalen

***
Dagsoep

***
Diverse broodjes

Diverse kaas, vlees en worstsoorten
Diverse salades & gekleurde eieren

***
Gemarineerde Tilapiafilet met antiboise

Runderbrochetta’s met champignonroomsaus
Kipragout met pasteibakjes

Roerei met Zalmsnippers
Garnituren

***
Soezentoren  & ijsbombe

Warme wafels met saus en roodfruit
Diverse desserttaarten

Koffie en Thee
***

€ 27,50 per persoon

Aanvangstijd 12.00 uur tot 15.00 uur. 
U bent welkom in onze bar Chicane voor 

een aperitief vanaf 11.30 uur. 

Voor kinderen tot 12 jaar serveren wij een 
“Kids buffet” voor € 12,50

De gehele middag wordt muzikaal begeleid 
door onze huispianist.

Voor reserveringen of meer informatie, 
kunt u contact opnemen met ons 

Restaurant Tethys op 023- 5 760 745

Of een email sturen naar 
dm.gielens@nh-hotels.com

Voor houders van de ZandvoortPas wordt er 
een korting van € 2,50 gegeven.

NH Zandvoort 
Restaurant Tethys

Maandag 9 April 
Paasbrunch 

COMFORT ZONWERING ZANDVOORT
ZEESTRAAT 34 TEL: 023 5746390

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG 
EN ZATERDAG VAN 11.00- TOT 17.30 UUR

Op vertoon van uw ZandvoortPas:
Van 5 t/m 18 april:

10% korting op 
de Inwear collectie!

Haltestraat 11  - 023- 571 54 73
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Eerste	Paasdag	gesloten

Tweede	Paasdag	geopend
van	�3.00-	tot	�7.00	uur

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

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

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 0235739278

email: hanswillemse@planet.nl

Wie komt ons team versterken
op zaterdag en zondag en

in de vakanties?
Meld je aan in de winkel!

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Gezellig 
op uw 
Paastafel
Gekleurde 
eieren of een 
boterlammetje
Heel kilo 
Paaskaas 
€ 7,25

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Paaskriebels?
Bloemenkriebels!

50

4
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Passage 12
2042 KT Zandvoort
023 5 71 52 52
06 48 23 18 67

Kledingreparatie en stomerij

Ook kleermakerij, o.a. kostuums.
Speciaal maatwerk voor 
dames en heren.

1 uurs-service:
Kleine veranderingen 
binnen 1 uur klaar!

Actie! Hele maand april 2007:

Broeken langer of korter maken
3 broeken brengen: 2 betalen!

Openingstijden:
maandag t/m 
zaterdag 9.00- tot 
18.00 uur

De krant is ook 
wekelijks te lezen op 

www.zandvoortsecourant.nl
(zie pagina 10)

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 speelgoed, kristal,  
porselein,  

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. 
Tel. 5731787, 

ook op zondag. 
Dinsdag gesloten. 

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang   Willemstraat 
20, 1e etage). 

 Voor informatie,
bel: 06-42053349

.................
Per direct gezocht: 
schoonmaakhulp, 

voor enkele 
ochtenden in de week. 

Hotel Anna, tel. 5714674
.................
Gezocht: 

Ik ben op zoek naar 
iemand die mij in 

de ochtenduren wil 
helpen met de 

werkzaamheden in 
mijn kleine pension. 

Ben je geïnteresseerd, 
bel dan: 06-2126 1204

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

ZANDKORRELSKapsalon
  Face To Face

Heeft t/m eind mei 2007 een knipactie!
Elke dinsdag wassen+knippen 

voor € 15,--!
Liefst met afspraak 
maar ook mogelijk zonder (indien plaats)

Openingstijden: 
Ma.: 9.00- tot 15.00 uur
Di.-do + vrijdag: 9.00- tot 17.30 uur
Nu ook op zaterdag to t 17.00 uur geopend.

Gasthuisplein 3 Tel.: 023-571 33 38

Fit voor Pasen!
Lekker ”soepel” en 
”super” gekleed

De ideale combinatie!
Afspraak 06-22443639 • Gr. Krocht 20B – 5715657

(Kadobonnen kleding of massage of 
combinatie mogelijk)

Massage
bij Rosa

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

Wij zijn tweede paasdag
geopend van 

12.00 tot 17.00 uur

13

A

3

E

10

O15

D

50 ml
Vanaf   
€ 36.-

 

Spaar 10 % op Uw klantenpas
Elke Vrijdag koopavond tot 21:00

Haltestraat 1        Zandvoort        023-5716123

4 HIM & 4 HER

De stunter 
aanbiedingen van 

deze week: X-lander 
kinderwagen/buggy, 
2-in-1 compleet: €149 

(normaal €679). 
Nieuwe fietsen: 
omafiets €149, 

damesfiets €149, 
MTB 18-versn. €99, 

Harley chopper €149. 
Jeans: 3 voor €25, 

Scooter: €1250, 
div. antiek. 

Alleen vr/za 12/17 uur 
De stunter, 

Duinstraat 14 
(t.o. brandweer)

.................
Gezocht

Administratief 
medewerker(ster)

met rijbewijs, 
leeftijd va 19 jaar

Info Onafhankelijke 
Dranken Groothandel
OHD bv Kochtstraat 

17, 2041 CE Zandvoort
Tel. 023-5738777

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

sport apparaat Arbo 
Track: €30. Svp ’s avonds 

bellen, tel. 5713903, 
om uit te proberen. 

Goed voor het 
hele lichaam.

.................
Rijbewijskeuring, 

evt. bij u thuis! 
U belt voor vrijblijvende 

informatie 
tel.nr. 06-5116 2119 

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en uitste-
kende referenties! Bel 
voor een vrijblijvende 

offerte: 5747179 of 
06-2747 2920 
(Zandvoort)

Met ingang van 1 april 
van maandag t/m 
zaterdag geopend
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Wijnstreek onder de loep: Sicilië

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.

Het ruwe landschap met 
sobere dorpjes, vrouwen ge-
kleed in het zwart, geiten en 
ezels staan in schril contrast 
met de mondaine badplaat-
sen. Sicilië biedt een enorme 
verscheidenheid aan moge-
lijkheden om er een fantasti-
sche vakantie te vieren. Aan 
de oostkust ligt de vulkaan 
Etna. Die domineert over 
het landschap, het klimaat 
en de vruchtbaarheid van 
de bodem. 

Daar waar Sicilië in meer-
dere opzichten ‘hot’ is om 
naar toe te gaan, geldt dit 
nog niet voor het verbruik 
van de Siciliaanse wijnen. 
Al sinds mensenheugenis 
is Sicilië kwantitatief één 
van de grootste wijnprodu-
centen van Italië. Het over-
grote deel van de productie 
komt echter nooit in de fles 
maar wordt ingedampt tot 
concentraat of verstookt tot 
industriële alcohol.
Er worden echter ook kwali-
tatief hoogwaardige wijnen 
in Sicilië gemaakt. Als eer-
ste de Marsala, afkomstig 
uit de gelijknamige stad op 
de westpunt van het eiland. 
Dit is toch wel de wijn waar 
Sicilië bekend mee is ge-
worden. Maar ook de Nero 
d’Avola, de meest gewaar-
deerde Siciliaanse rode wijn, 

is buiten de grenzen bekend. 

Hoewel bijna 70% van de wijn-
bouw op Sicilië in handen is 
van de coöperaties, zien we 
tegenwoordig dat een groei-
end aantal producenten zich 
toelegt op de productie van 
kwaliteitswijn. Zij leggen een 
drastische productieverlaging 
in de wijngaard op en maken 
gebruik van moderne vinifica-
tietechnieken.

Zo ook in Cantine Barbera. Dit 
huis ligt in het zuidwesten van 
Sicilië, in Menfi. De moderne, 
witte gebouwen steken schril 
af tegen de groene wijngaar-
den en blauwe Middellandse 
Zee. 
In Sicilië is het maken van 
wijn een mannenaangele-
genheid. Maar niet hier. De 
jonge zusters Marilena en 
Daniela Barbera zwaaien hier 
de scepter. Hun missie is om 
de hoogste kwaliteit wijn te 
produceren door traditie met 
innovatie te vermengen en het 
‘terroir’ te koesteren. 

De liefde voor wijn en het 
proeven ervan werd hen al 
vroeg bijgebracht: hun vader 
maakte wijn voor de familie in 
de kelder. Daniela leerde het 
wijn maken van haar vader en 
naarmate ze meer geïnteres-
seerd raakte, durfde ze hem 

uit te dagen voor een wed-
denschap: wie van hun beiden 
kon de beste huisgemaakte 
wijn produceren? Het oordeel 
werd geveld door vrienden en 
familie: Daniela was de win-
naar! In het noorden van Italië 
leerde ze verder het vak als 
oenoloog en met haar vader 
en zuster aan haar zijde, deze 
laatste heeft meer een zake-
lijk instinct, kon de weg naar 
internationale bekendheid be-
ginnen. Nu verbouwen ze hun 
eigen druiven, maken prach-
tige wijnen en zijn sinds 2 jaar 
op de internationale markt. 

De wijn van deze maand, ge-
maakt van de Nero d’Avola, 
komt bij wijnhandel Le Grand 
Cru uit Heemstede vandaan. 
De wijnen van deze druif zijn 
vol, met een vleugje nootmus-
kaat. In de geur van deze wijn 
zit ook rijp fruit zoals pruimen 
en kersen, verder koffie en zelfs 
wat chocolade. De wijn heeft 
een prachtige intens robijnro-
de kleur en is behoorlijk ste-
vig van smaak (veel tannine). 
In de afdronk vol en wederom 
rijp fruit. Een wijn om lekker 
Italiaans bij te eten: een pittig 
gekruide pizza, gegrilde peper-
steak, salami en kaas. 

Wijn van de maand:
Cantine Barbera 
Nero d’Avola Sicilia IGT
Italië 2005 
Per fles  € 9,95 

J. van Gelder 
(vinoloog)

Het eiland Sicilië, gelegen bij de punt van de 

laars, bestaat overwegend uit vulkanische 

bergen, zelfs tot 1000 meter hoog. Het is 

het grootste eiland in de Middellandse Zee. 

Het is een zonovergoten regio, omringd door 

een prachtig blauwe zee. Ze heeft magnifie-

ke stranden, een prachtige kust, pittoreske 

dorpjes, mooie natuur en een nog originele 

eigenheid. 

Kledingbeurs Duintjesveld
Op donderdag 12 en vrijdag 13 april  a.s. organiseert de Zand-
voortsche Hockey Club weer de halfjaarlijkse kledingbeurs 
voor modieuze (gedragen) zomer dames- en kinderkleding in 
het clubhuis op het Duintjesveld.  

De kleding kan donderdag 
van 9.00 tot 14.00 uur wor-
den ingebracht  in dozen en/
of zakken voorzien van naam. 
Uiteraard dient deze kleding 
schoon en zonder vlekken 
en/of gaten te zijn. Er mo-
gen maximaal 25 stuks per 
klant ingeleverd worden. De 
(inbreng)inschrijfkosten be-
dragen € 1,50.

De verkoop vindt plaats op 
donderdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur en op vrijdag-
ochtend van 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.

�6

www.zandvoortsecourant.nl
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In deze rubriek geven wij iedere week een jongere 
de kans zijn sportteam of bijzondere hobby onder 
de aandacht te brengen. Als eerste deze week: Mark 
Paap, basketballer bij het jongens juniorenteam 
van basketbalvereniging The Lions.

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 

COMPUTERINLOOP MOGELIJKHEDEN
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft geen 
computer thuis of loopt u thuis steeds vast op de compu-
ter? Stichting Pluspunt locatie Noord (Flemingstraat 180), 
biedt iedere donderdag- ochtend van 9.30 tot 11.30 uur de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de aanwezige com-
puters. 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.

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE BOOMHUT
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 onder-
wijs 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 aan-
dacht 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. 

JAMSESSIE(S)
Kom ook eens langs op deze gezellige jamsessie iedere 
maand op een zondagmiddag bij Pluspunt. Iedereen is wel-
kom om zijn of haar kunnen te laten horen. De sessie is 
voornamelijk bedoeld voor amateurs. De sessie is een plek 
om te leren en te ontmoeten, het is een creatieve plek, er 
mag wat fout gaan, het mag anders gaan, het mag ook in 
vreemde bezettingen. In het spelen staat de muziek centraal, 
niet zozeer het individu.. 

Mocht het druk zijn op de sessie dan kan het voorkomen 
dat je weinig of niet speelt, maar dan kun je altijd nog kijken, 
luisteren, praten, eten & drinken en de tijd doorbrengen 
met mensen die op één of andere manier gegrepen zijn 
door LIVE MUZIEK.
Voor data, check onze website of bel (Dhr. R. koning)

LANDSCHAPS SCHILDEREN
Pluspunt organiseert van 20-5 a.s. vijf lessen landschaps-
schilderen onder leiding van docent/kunstenaar Bert Wils. 
Deze cursus is een introductie voor het schilderen/teke-
nen van landschappen. De cursus begint elke zondag om 
10.00 uur in het gebouw van Pluspunt Noord en u bent 
om 14.30 uur weer terug. De kosten bedragen 100,-euro. 
U gaat zoveel mogelijk naar buiten, voornamelijk naar het 
omliggende duingebied op loopafstand. Bij slecht weer wer-
ken we binnen.
Aan bod komen achtereenvolgens: het schetsen ten behoeve 
van een uit te werken schilderij en het schilderen alla prima 
(nat in nat) in de natuur. De persoonlijke voorkeur van de 
cursist is uitgangspunt voor de keuze van de techniek.
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Vanaf deze week een hele 
pagina in de Zandvoortse 
Courant speciaal voor de jon-
geren. Wanneer ben je nog 
jong? Je bent zo jong of zo oud 
als je je voelt, natuurlijk. Maar 
wij moesten voor onze doel-
groep toch een afbakening 
maken: mensen tussen de 15 
en 25 jaar. De uitgaansdoel-
groep dus. Alhoewel, mensen 
van boven de 25 gaan uiter-
aard ook nog stappen. Maar 
de interesses veranderen, 
zeggen ze. Vaak hoor ik in 
mijn omgeving ‘jonge’ men-
sen klagen dat er in Zandvoort 
zo weinig te doen is. Het is 
zo saai, vooral in de winter. 
Elke zaterdag stappen in de 
Scandals, Seasons, Danzee of 
Chin Chin. Elke week dezelfde 
mensen om je heen. Ons kent 
ons. Er gebeurt nooit eens wat 
spannends, het glas is alweer 
half leeg. 

Maar, als ik aan mensen ver-
tel dat ik uit Zandvoort kom, 
krijg ik vaak positieve reacties. 
Wow, dan ben je opgegroeid 
met strandfeesten en wijntjes 
drinken tijdens de ondergaan-
de zon! En dan besef ik me wel 
weer even dat het inderdaad 
zo is, we zijn er alleen aan ge-
wend, we weten niet beter. 
Natuurlijk is het anders in de 
winter. Maar daar hoeven we 
nu even niet bij stil te staan: 
de zomer komt er namelijk 
weer aan. En hoe! Dit week-
end gelijk al een paar ope-
ningsfeesten van Zandvoortse 
en Bloemendaalse strandpa-
viljoens!

Naast het stappen en het 
strand, is er ook best wel wat 
te doen voor jong Zandvoort, 
als je even rond kijkt. Wat 
dacht je van die vele sport-
verenigingen bijvoorbeeld. 
De watersportmogelijkhe-
den of leren anti-slippen op 
het circuit. Ik stel voor: laten 
we het klagen over saaiheid 
even uitstellen tot oktober en 
tot die tijd genieten van het 
jong zijn in Zandvoort (voor 
alle leeftijden).

Stephanie

Jong in 
Zandvoort

Mark is 15 jaar en doet dit jaar 
eindexamen op de Gertenbach. 
Hij is een fanatieke sporter. 
Naast honkballen bij het 
Haarlemse Kinheim, basket-
balt hij al ruim 7 jaar bij The 
Lions. Begonnen als Benjamin 
en inmiddels dus speler bij het 
zogenaamde jongens U18, het 
juniorenteam.        

Het Team 
Het team bestaat uit 9 jon-
gens tussen de 15 en 18 jaar. 
Met zijn 15 jaar is Mark de 
jongste. Een aantal van de 
spelers basketbalt net zoals 
Mark al van jongs af aan, an-
deren hebben zich later bij de 
groep gemeld. Hoewel Mark 
zelf iemand is die ‘sport om 

te sporten’, vindt hij het ook 
erg belangrijk een leuk team 
te hebben. Met zijn negenen 
vormen de jongens al jaren 
een gezellig clubje. Naast 
de trainingen, kun je Mark 
dan ook regelmatig met zijn 
teamgenoten op een basket-
balveldje in de buurt vinden. 
Enthousiaste trainer en coach 
is Johan Beerepoot.  
 
Trainen & Spelen
Het juniorenteam traint twee 
keer per week, op maandag 
en woensdag. Een aantal 
sportievelingen, waaronder 
Mark, rent na hun eigen trai-
ning gerust nog even met 
één van de herenteams mee. 
In het weekend, meestal op 
zaterdag, wordt er competi-
tie gespeeld. Thuis, of uit bij 
één van de vele basketbal-
verenigingen in de nabije 
omgeving. In de competitie 
gaat het met het junioren-
team momenteel niet super. 

Dit komt omdat zij vorig jaar 
er met het kampioenschap 
vandoor zijn gegaan en daar-
door in een andere poule zijn 
beland. Maar geen nood aan 
de man, de jongens dribbelen 
rustig door. Hopelijk is het 
volgend jaar beter geregeld 
en kunnen er dan weer flink 
wat punten worden gescoord, 
want basketballen kunnen ze 
wel!

De vereniging
Basketbalvereniging The 
Lions bestaat ruim 40 jaar en 
heeft momenteel 10 teams, 
variërend van jong tot oud. 
Regelmatig worden er gezel-
lige toernooien en wedstrij-
den georganiseerd, waar ook 
Mark graag aan mee doet. 
“Als ik maar lekker kan spor-
ten”, zegt hij…en dat kan hij 
bij The Lions. Mocht je inte-
resse hebben om ook te gaan 
basketballen, kijk dan eens op 
www.thelions.nl. 

Het U18 team met Mark Paap als nummer 4

Junioren 
Jongens, 
The Lions

In the Picture…

Hoe heet je weblog/website?
“Mijn website heet www.dj-dlusion.com en bestaat sinds 2005. 
Samen met team- en naamgenoot Dirk Talsma beheer ik de site. 
Dirk is 19 jaar en wij gaan samen verder als team Dlusion.”

Wat staat er op?
“Je leest informatie over Dirk en mijzelf. Wat we doen, waar 
we draaien, links naar vrienden een wat natuurlijk niet ont-
breekt is het gastenboek. Je krijgt alle informatie die je nodig 
hebt om ons te stalken! Hahaha.”

Wat wil je ons ermee vertellen en laten zien?
“We willen natuurlijk meer naamsbekendheid en hopen op 
deze manier veel mensen te bereiken. Zo hopen we ook boe-
kingen te krijgen voor feesten en optredens. Verder willen we 
een kijkje geven in de keuken die DJ zijn heet! Verder hebben 
we ook muziek op de site en die sound is gewoon dope en dat 
alleen is al de moeite waard op een kijkje te gaan nemen!” 

Hoeveel hits heb je?
“Ik heb dit jaar 2420 hits gemeten vanaf 1 januari. En dat 
mogen er nog veel meer worden. dj-dlusion makes the music 
that you play!”

Dirk Meij 
AKA 

dj-dlusion, 
23 jaar en geboren op 

13 mei 1983

JONG!
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Column

I Know Where It’s @
Vrij. 6 april: 
Openingsfeest Woodstock. De deuren 
gaan vanaf 18.00 uur open en de toe-
gang is gratis. De winter is eindelijk 
voorbij en op Goede Vrijdag begint het 
strandseizoen bij de Bloemendaalse 
strandtent Woodstock ‘69 met de dj’s 
Steef Johan MikeL en Tino. 

Vrij. 6 april: 
Blacklight party in muziekcafé Sandbar. 
Omdat er een nachtvergunning is afge-
geven mag het café nu op vrijdags en 
zaterdags tot 05.00 uur open blijven. 
Dress code is ‘White’ (niet verplicht)

Zat. 7 april: 
Hollandse avond in Café de Bierburcht. 
De hele avond Nederlandstalige mu-
ziek met dj Rob. Je vindt De Bierburcht 
op het Raadhuisplein 1a (boven de 
Hema).

Zon. 8 april: 
Vanaf 17:00 uur opent strandtent  
Rapa Nui haar deuren. Luid met ver-
schillende dj’s al dansend het nieuwe 
strandseizoen in. O.a. dj Kareem Raihani 
en Praful met band.

Spaanse avond in Oomstee
Café Oomstee 
aan de Zeestraat 
had voor de 
tweede keer de 
Spaanse mu-
ziekleraar Mario 
Garcia Blanco 
met zijn groep 
uitgenodigd om 
de gasten te ver-
maken. Garcia 
Blanco neemt de 
percussie, zang 
en een gedeelte van de 
dansen voor zijn reke-
ning. De overige dansen 
worden uitgevoerd door 

leerlingen van de NOVA 
College dansschool, al-
waar Garcia Blanco les-
geeft.
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Zandvoort
April 2007

Uitagenda
Holland Casino

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Zondag 1 april 17.45 - 21.00 uur
Joyce Stevens ’One Singing Solo’ 
Vrijdag 6 april 21.30 - 00.00 uur
Tommy Thompson 
Zaterdag 7 april 21.30 - 00.30 uur
Fresh!
Zondag 8 april 17.45 - 21.00 uur
NME Events 
Donderdag 12 april vanaf 20.00 uur
Special Party Musicalnight 
Vrijdag 13 april 21.30 - 00.30 uur
Amy en Paolo 
Zaterdag 14 april 21.30 - 00.30 uur
NME Events 
Zondag 15 april 17.30 - 21.30 uur
Cross Over 
Vrijdag 20 april 21.30 - 00.00 uur
Perfect match 
Zaterdag 21 april 21.30 - 00.30 uur
NME Events 
Zondag 22 april 17.45 - 21.00 uur
Amy Sorinio 
Woensdag 25 april vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day Poker 
Vrijdag 27 april 21.30 - 00.00 uur
Leon Ray 
Zaterdag 28 april 21.30 - 00.30 uur
NME Events 
Zondag 29 april 17.30 - 21.30 uur
Show Gun 
Maandag 30 april 
Koninginnedag gehele dag geopend

Feesten & Events

Woensdag 25 april 

Ladies Poker Try Out
De kans om als dames onder elkaar kennis te maken met het 
Pokerspel. Fajah Lourens geeft speltips!

Er zijn mooie prijzen te winnen zoals een trendy 
beautycase en een echte pokerset.
Als aandenken gratis een leuke poker gadget!

Spel: Texas Hold’em No Limit. En heeft u na de speluitleg de 
smaak te pakken, dan kunt u deelnemen aan de Cash Games.

Inschrijven bij de kassa’s van ons casino kan vanaf 11 april.

Gehele dag gratis entree en gratis drankje.

Danny de Munk speelt deze avond de 
hoofdrol met bekende musicalhits en 
musicalsterren. Ook NME Events treedt op. 
Een speciale avond met kans op een 
gratis toegangsbewijs voor de musicals: 

• My Fair Lady op 25 mei in 
Carré Amsterdam

• The Wiz op 1 juni in 
Beatrix Theater Utrecht  

Donderdag 12 april 

Musicalhits
met Danny de Munk

Poker at the Beach! 
Dagelijks wordt op één tafel een Sit & Go 
toernooi georganiseerd met een inleg van 
€10,- zonder rebuy. Er is ook een €2,-
Cash Game met €40,- buy-in. 
Van maandag tot en met vrijdag 
vanaf 20.00 uur en op 
zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur.

NIEUW

Vanaf 20.00 uur

Gratis entree vanaf 20.00 uur

Van 2 tot en met 30 april maakt u kans op 
exclusieve en verrassende prijzen. In een 
grote Kluizenwand met 25 deurtjes zitten even 
zoveel mooie prijzen. 

Deze Bonus Jackpot valt volstrekt willekeurig als extra prijs op de 
speelautomaten met het ‘Bonus Jackpot’ sign.

Zondag 29 april 
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 kantooruren).

Kraak de kluis van de 
Bonus Jackpot

Gedegen overwinning SV Zandvoort

Bij Zandvoort ontbraken weer/
nog een aantal basisspelers. 
Robin Castien had aan de strijd 
tegen Marken, vorige week za-
terdag, een gebroken pols over-
gehouden; Geoffrey v.d. Broek 
herstelt van een breuk in een 
middenvoetsbeentje; Ivar Steen 
is herstellende van drie gebroken 
ribben en Vincent Hompes heeft 
een gescheurde hamstring. Toch 
is de verwachting dat met name 
de routiniers Castien, Steen en 
V.d. Broek weer fit zullen zijn als 
op 5 mei aanstaande de nacom-
petitie begint.

Gemakkelijk
Volgens trainer Klaas Bijl van 
Wieringermeer had zijn ploeg 
een collectieve offday. Zandvoort 
was van meet af aan de betere 
ploeg en zette de gasten veelal 
vast op eigen helft. Sporadisch 
werd het doel van Zandvoort be-
reikt maar keeper Jorrit Schmidt 
had geen last van moeilijke bal-
len, sterker nog: het was voor 
hem waarschijnlijk één van de 
makkelijkste wedstrijden van 
dit seizoen. Onze plaatsgenoten 
kwamen al in de 25e minuut op 
voorsprong. Arend Regeer ont-

Voetbal		zaterdag

week de buitenspelval en de 
pass van aanvoerder Dennis 
Keuning was exact op maat. Zijn 
‘poeier’ was dermate hard en 
zuiver dat de Wieringermeerse 
keeper hem alleen maar ge-
hoord kon hebben, 1-0.

Na rust
Direct na de thee kwam Zand-
voort al op 2-0. Een snoeiharde 
voorzet van Raymon Hölzken 
werd door een verdediger niet 
goed geraakt en tot diens eigen 
ontsteltenis verdween het leer 
achter zijn eigen doelman. Dat 
vlak voor tijd Sven van Nes, uit 
een vrije trap van 20 meter, de 
3-0 aantekende was alleen voor 
de statistieken van belang.

Nog twee wedstrijden
Het elftal van oefenmeester 
Pieter Keur is nu tot 21 april vrij. 
Er moeten in de 2e klasse A nog 
een aantal wedstrijden door 
een paar clubs worden inge-
haald en de KNVB wil de laat-
ste twee wedstrijden allemaal 
tegelijkertijd laten afwerken 
om competitievervalsing tegen 
te gaan. Zandvoort speelt dan 
thuis tegen de nummer twee: 
Kennemerland. De laatste regu-
liere wedstrijd is op 28 april, uit 
tegen EDO hfc.

Autosport

Een nieuw seizoen, nieuwe kansen
De Suzuki Swift Cup is een nieuw toegevoegde klasse in 2007. 
Deze klasse is toegankelijk voor beginnende en jonge rijders 
die graag verder willen in de autosport. Een opstapklasse 
waarbij de leeftijd al begint bij 15 jaar. De deelnemers en deel-
neemsters zijn nog niet helemaal bekend, maar men heeft een 
redelijk startveld bij elkaar gekregen. 

Fraaie zege handbalsters

In de eerste helft van de com-
petitie werden alle wedstrij-
den uit gespeeld omdat het 
thuisveld werd gerenoveerd. 
Op het nieuwe veld bleek ZSC 

zondag uitstekend uit de voe-
ten te kunnen. Van meet af aan 
werden de tegenstandsters uit 
het ‘palingdorp’ onder druk 
gezet. Halverwege de eerste 

Handbal		

De handbalsters van ZSC zijn de tweede helft van de veldcom-
petitie begonnen met een klinkende 21-13 overwinning op Vo-
lendam. Een goed resultaat, omdat de heenwedstrijd in Volen-
dam een gelijkspel opleverde. 

helft had ZSC een ruime 10-5 
voorsprong. Die kwam geen 
moment in gevaar omdat er 
snel gecombineerd werd en de 
hele ploeg balvast was. De 11-
7 voorsprong bij rust was dan 
ook ruim verdiend.

In de tweede helft ging ZSC 
steeds beter spelen en kwam 
Volendam in grote moeilijk-
heden. Waar de thuisclub re-
gelmatig scoorde wisten de 
Volendamse dames slechts  
zelden het net te vinden. Via 
16-8 en 20-9 werd de eindstand 
uiteindelijk bepaald op een dik 
verdiende 21-13 overwinning. 
Romena Daniëls nam met 10 
doelpunten bijna de helft van 
de productie voor haar reke-
ning. Debbie Tibboel (6), Lucia 
v.d. Drift (3), Suzanne Zwemmer 
(1) en Martina Balk (1) maakten 
de 21 doelpunten vol.

Een vernieuwde klasse is de 
Renault Clio Cup. Sinds 2001 
heeft het type Renault Clio RSII 
rondgereden die nu opgevolgd 
gaat worden door de RSIII. 
Belangrijkste namen in deze 
klasse zijn Tim Buijs, Michael 
Bleekemolen en Pim van Riet. 

BMW
De BMW130i Cup heeft even-
eens een aantal veranderin-
gen ondergaan. De auto is 
pakweg 60 kilo lichter gewor-
den en volgens kenners zou 
de wagen een wat mooier ge-
luid gaan maken. Zandvoorter 
Dillon Koster rijdt samen met 
schaatslegende Rintje Ritsma 
en naamgenoot Marc Koster. 
Naar verluidt zal er ook een 
team van Jan Lammers mee-
doen met een aantal aanspre-
kende namen.

Seat
Na een mager jaar, ziet het 
er voor de organisatie van de 
Seat Cupra Cup weer beter uit. 
Volgens de cupleiding zijn er 
meer aanmeldingen dan het 
afgelopen jaar. De Koninklijke 
Landmacht zet net als vorig 
seizoen weer een aantal le-
gergroene Seats in. Dat team 
leverde afgelopen jaar de kam-
pioensequipe met Sandra van 
der Sloot en Sheila Verschuur. 
Het is nog niet bekend of de 
beide dames wederom in deze 
klasse zullen uitkomen. 

Formule Ford
De Formule Ford zal dit jaar 
met een 1600 Duratec mo-
tor gaan rijden. Afgelopen 
jaar heeft de Amsterdammer 
Michel Florie het kampioen-
schap binnengehaald. Ook 
nu weer zal de klasse be-
staan uit een aantal aanstor-
mende talenten die groot 
zijn geworden in het karten. 
Een extra klasse die tijdens 
het Paasweekend te zien 
zal zijn, is de klasse van het 
Nationale Kampioenschap 
van Historische Toerwagens.

Programma
Op zaterdag 7 april begint het 
weekend al om 09.30 uur met 
de eerste trainingen. Later op 
de dag volgen dan de eerste 
races. Op maandag 9 april 
start het programma om 
10.00 uur met de eerste race. 
Een weekend duinkaart kost 
€ 12. Een paddockkaart biedt 
naast de duinen ook toegang 
tot het rennerskwartier en 
kost € 35. Kinderen tot 12 jaar 
hebben onder begeleiding 
van een volwassene gratis 
toegang tot de duinen en op 
de paddockkaart ontvangen 
zij 50% korting. Kaarten zijn 
ook in de voorverkoop voor-
deliger aan te schaffen via 
de website van Circuit Park 
Zandvoort, www.cpz.nl, waar 
ook het volledige programma 
is te vinden.

De zaterdagvoetballers van SV Zandvoort hebben afgelopen 
weekend tegen Wieringermeer een gedegen wedstrijd op 
de mat gelegd. De 3-0 na afloop op het scorebord was dan 
ook terecht. Aan niets was te merken dat de gasten nog in de 
strijd zijn voor de derde periode. 

Vorig jaar stond de Formule Ford behoorlijk in de belangstelling

Bas Lemmers komt voor zijn tegenstander

Suzanne Zwemmer in de aanval



De adverteerders van deze week
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boomerang-Eetcafé
Boudewijn’s Visservice
Boudoir
Bruna
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique

Biljart

Cees Leek eindelijk kampioen
Eindelijk is het Cees Leek gelukt om het Martin Luther Vis-
ser biljarttoernooi te winnen. Leek doet al vele jaren mee 
maar werd iedere keer vlak voor de finale uitgeschakeld. 
Zondag was het wel zijn beurt!

Uitslagen vierde bridgecompetitie 
Zandvoortse Bridgeclub

Met een achterstand van 13% 
werden Redi de Kruyff & Jan 
Kleijn keurig tweede. Helaas 
moesten vier paren degraderen 
naar de B-lijn, met slechts 0,8% 
verschil tussen de paren 11 en 
12! Vanuit de B-lijn promoveer-
den Fini van der Meulen & Jap 
Sweijen, die met 24,5% een rui-
me voorsprong hadden op Dick 
Parmentier & Ed van Wanrooy. 
Ook Mieke Kleijn & Bart Overzier 
en Tineke Sikkens & Monique 
van Zanten gaan hun geluk in 
de hoogste lijn beproeven. 

De gelukkige paren, die van-
uit de C-lijn een treetje hoger 
gaan spelen, zijn: Elly Keizer & 
Kitty Melchers, Lilian Bosma & 
Coby Daniëls, Tineke Drenth & 
Ger Polm en Hannie & Marit 
Zwemmer. 

 De bridgers op de donderdag-
middag wisten al een week 
eerder hoe de eindstand was 
geworden. Dick Polak & Martin 

Vergeest eindigden in de A-lijn 
door een eindsprint bovenaan 
met een voorsprong van am-
per 2,7% vóór de dames Lavina 
Bosschert & Trudy Windt. In 
deze competitie promoveren/
degraderen steeds drie paren 
en de gelukkigen vanuit de 
B-lijn zijn dit keer Ron Kaales 
& Wim Veldhuizen, ruim voor 
Coby Daniëls & Tom van der 
Meulen en Sabrine Götte & 
Norma Koning. In de C-lijn was 
het overduidelijk welke paren 
naar een hogere ‘divisie’ moch-
ten, namelijk Miep van Duijn 
&Anja Witte, Bep Pellerin & Ien 
Rooijmans en Henny Baard & 
Cor de Fost. De D-lijn tenslotte 
gaf een spectaculaire overwin-
ning te zien voor Co Luijkx & 
Kees Stekelenburg, die met 
het enorme verschil van 51% 
duidelijk afstand hebben ge-
nomen van de nummer twee, 
Marianne & Pierre Giliam, en 
zelfs met bijna 70% van Els 
Boswijk & Doke van der Graaf. 

Bridgen

Na zeven ronden spelen in het Gemeenschapshuis zijn de pro-
movendi en degradanten weer bekendgemaakt. Op de woens-
dagavondcompetitie was er gelukkig weer eens een ander 
paar dat met de hoogste eer ging strijken in de A-lijn. De heren 
Hans Hogendoorn en Tom van der Meulen behaalden, zowel 
op de avond zelf als overall, de eerste plaats.

Het Martin Luther Visser bil-
jarttoernooi wordt gespeeld 

volgens de regels van het ‘10 
over rood’ biljartspel. Café 

CNG Groep
Corry’s Kaashoek
CV Onderhoudsbedrijf 
 Ton Bakker
Danzee
De Boulevardschaar
De Lamstrael
De Vrolijke Koster
Del Mar, Café Restaurant
Etos
Face to Face
Gemeente zandvoort
Fietswereld Zandvoort
Harocamo, Restaurant
Herenkapsalon Ton Goossens

Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
La Bonbonnière
Laurel & Hardy
Meijer Advocaten
Meijershof, Restaurant
Motorrijschool Goede
Never Stop Trying
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Ron Maas Las- 
 en draaiwerk
Rosarito 

San Remo (Gelateria)
Sandbar
Sandd
Shanna’s Shoe Repair 
 & Leatherwear
Slinger Optiek
St. Viering Nat. 
 Feestdagen Zandvoort
Take Five
Van Meeuwen bedden
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl Vervolg gemeentelijke publicatie week 14 

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

Bluijs, aan de Buureweg, is al 
jaren de gastheer van dit me-
morialtoernooi en illustere 
namen uit de Zandvoortse bil-
jartwereld hebben hun naam 
al op de wisselbeker staan. Het 
driedaagse toernooi trekt al-
tijd veel bezoekers. 

Na de voorronden en de halve 
finales waren Dick Pronk, Kees 
Roos en Cees Leek doorgedron-
gen tot de finale. In een halve 
competitie moesten zij uitma-
ken wie de titel in 2007 mocht 
opeisen. Pronk verloor van Leek 
en van Roos. De strijd ging der-
halve tussen de laatste twee. 
Met groot vertoon van macht 
(10-2) werd Leek uiteindelijk 
tot kampioen gekroond.

Kees Roos (l) Cees Leek (r)



Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort
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 STATIONSPLEIN 13/11 ZANDVOORT

• In Residence “Monopole II” op de 4e etage gelegen,
ruim 3-kamerappartement

• Ruim zonnig balkon op het westen met zeezicht
• Royale living met zeezicht, L-vormige keuken, bijkeuken, 

2 slaapkamers en een ruime badkamer
• O.a. v.v. lift en afgesloten parkeerkelder
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 339.000,-

DE RUYTERSTRAAT 52 ZANDVOORT

• Op de 1e verdieping gelegen sfeervol 3-kamerappartement
• Balkon (ZW) met uitzicht over de boulevard en zee
• Lichte woonkamer met fraai visgraatparket en zeezicht
• Het complex is in 2003/2004 aan de buitenzijde geheel 

gerenoveerd en beschikt over een lift
• Voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs: € 189.000,-

 VAN GALENSTRAAT 12 ZANDVOORT

• Netjes afgewerkt 2-kamerappartement met zonnig 
terras op het zuidwesten en een vleugje zeezicht

• Lichte woonkamer met toegang tot het zonnige terras 
• Slaapkamer v.v. wastafel en douchegelegenheid
• Het complex is onlangs geheel gerenoveerd
• Zeer geschikt voor starters, als 2e woning of belegging
• Woonoppervlakte ca. 40 m2

Vraagprijs: € 139.000,-

 VAN GALENSTRAAT 46 ZANDVOORT

• Dit 3-kamerappartement is gesitueerd op de 2e verdieping 
en de ligging aan zeezijde is prachtig te noemen

• Vergrote nieuwe balkons met fraai zeezicht
• Lichte woonkamer en 2 slaapkamers
• Gebouw v.v. lift en bergingen in de onderbouw
• Het appartement dient van de binnenzijde te worden opgeknapt
• Woonoppervlakte ca. 75 m2 (excl. balkon)

Vraagprijs: € 198.000,-

• Op de 1e verdieping gelegen modern, 
voormalig 4-kamerhoekappartement met 2 balkons

• L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers) moderne keuken, 
slaapkamer met badkamer (v.h. 2 kamers) en 2e badkamer

• Dit appartement is met hoogwaardige materialen verbouwd
• Gebouw  v.v. lift en afgesloten parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 75 m2, berging in de onderbouw

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 55/3 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 209.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR

gelegen aan de 
Van Galenstraat te Zandvoort

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57.32.880

WIJ WENSEN U
VROLIJKE

PAASDAGEN

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

CVL_Adv_ZC0714.indd   1 03-04-2007   12:17:39



Zandvoortse 
Courant 
Actueel	 P3	Segway mag

�

De	Mannetjes

Upgrading 
Zandvoort Noord

‘Dat is een stuk makkelijker 
dan de Middenboulevard!’

Altijd uw GFT-afval goed gescheiden?
Haal dan op 14 april uw vier zakken 
supercompost op bij de gemeente. 
Gratis.
Check de gemeente-advertentie 
voor de details.

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

Actueel	 P7	Politiek verslag
3e jaargang • nummer �5 • �2	april 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Portret	 P�4	Rob Slotemaker
Sport	 P23	Paasraces

MEIJER ADVOCATEN
Verspronckweg 1, Haarlem

&
DRS. A. VAN TEIJLINGEN
nmi-gecertificeerd mediator

ECHTSCHEIDINGS
BEMIDDELING

bel voor gratis oriëntatiegesprek

 (ook gefinancierde rechtshulp)
0252-530148

Beleid voor jongeren jou een zorg? 
Gemeente Zandvoort zoekt 2 leden voor 
Wmo-raad

Zie blokadvertentie van de gemeente.

Ondanks dat Pasen dit jaar 
vroeg viel, kan zowel het 
dorp, het circuit als ook het 
strand terugzien op een 
zonnig en gezellig paas-
weekend 2007. 

Zandvoort op zijn paasbest

Bij Pasen hoort eieren zoeken. 
Traditiegetrouw konden de 
kinderen bij strandpaviljoen 
Skyline weer graven naar het 
gouden ei. Verder waren, on-
danks het schrale windje, de 
terrassen zowel in het dorp als 
op het strand goed gevuld.

Paasvuur 
Tijdens de paaszaterdag wer-
den de kerkgangers van de 
AgathaKerk verwelkomd door 
een paasvuur. De Scouting 
had twee vuurkorven op het 
plein neergezet om daarmee 
het licht te symboliseren. De 
nieuwe paaskaars kreeg zijn 
vlam van dit vuur, waarna het 
licht in de kerk aan iedereen 
werd doorgegeven. 

Seizoen geopend
Met de komst van Manfred de 
Leerman is het seizoen 2007 in 
het centrum geopend. Op de 

banken van het Raadhuisplein 
kon niemand meer bij. Ook de 
fietsers waren in grote getale 
gekomen en het was zoeken 
geblazen om je rijwiel ergens 
te kunnen parkeren. 

Braderie
Beide paasdagen stond op het 
Gasthuisplein een braderie. Er 
was veel aanbod van kleding, 
sierraden en schoenen. Het 
plein leent zich uitstekend 
voor kleinschalige markten en 
was een bezoekje waard.

Paasraces
Traditiegetrouw wordt het 
vaderlandse raceseizoen ge-
opend tijdens de Paasraces. 

Mede door het mooie weer 
hadden veel raceliefhebbers 
een plek rond de nationale 
racetempel weten te vinden. 

Het programma meldde een 
aantal nieuwe raceklassen 
en een aantal die veranderin-
gen ondergaan hadden. Met 
name de eerste race van de, 
ten opzichte van vorig jaar, 
aangepaste BMW 130i cup ver-
liep spectaculair. Prins Pieter-
Christiaan van Oranje raakte 
bij een raceongeval betrokken 
maar kwam met de schik vrij.

Paasafval
Niet alleen de terrassen maar 
ook de afvalbakken puilden 
uit. De gemeentereinigings-
dienst heeft een flinke klus om 
na het gezellige paasweekend 
het dorp weer op te ruimen.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Geldig t/m zondag 15 april

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Toscaans donker € 1,-
• 3 Zonnekorn bollen  € 1.50
Nieuw in ons assortiment:
belegde broodjes met 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 bieslook 
 of zoete peper

De BMW van de prins in de takels Foto: Chris Schotanus

Paas eieren zoeken
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De uitslag en 
winnaars van de 
paaspuzzel worden 
in de krant van 
volgende week 
bekend gemaakt.

Cartoon		 Hans van Pelt

Column

heb ik last van lentekriebels. 
Ze zijn niet meer te vergelij-
ken met de kriebels van vroe-
ger. Mijn moeder noemde 
het  ‘de grote schoonmaak’ 
Bij de eerste zonnestralen 
werden alle matrassen en 
dekens geklopt, de kleding 
gelucht en de buitenboel 
gesopt. De helft wil ik nog 
wel doen. Maar verder gaat 
mijn energie niet. 

Lekker dat zonnetje. Opeens 
zie ik overal stapels stof en 
spinraggen. De ramen zit-
ten vol kindervingers en de 
stoeptegels zijn groen. Dat 
wordt soppen! Pff, vandaag 
niet, morgen is er weer een 
dag. Ik wil liever van de zon 
genieten. Hopsa, lekker 
languit in de tuinstoel en 
de benen omhoog. Toch lig 
ik niet lekker want in mijn 
achterhoofd hoor ik con-
stant mijn moeder zeuren. 
“Nelly, sta op! Straks mag 
je genieten, maar nu even 
niet.” 

Laat ik met de kasten begin-
nen. Van alles kom ik tegen. 
In een versleten koffer ligt 
mijn verlovingsjurk. Hoewel 
ik er niet meer in kan (wat 
was ik toen mager) gooi ik 
dat malle ding niet weg. Hé, 
daar is de houtje touwtjes 
jas van manlief! Wat moet 
ik ermee? Even vragen want 
de jas is minstens 50 jaar 
oud en al ‘tig keer mee ver-
huisd. “Zeg, mag je monty 
coat eindelijk weg?”,  vraag 
ik onnozel. “Ben je gek ge-
worden? Zo’n mooie jas gooi 
je toch niet in de zak van 
Max! Je weet maar nooit 
als het straks koud wordt.” 
Ik heb maar niet verteld dat 
de motten er gezellig in wo-
nen. Trouwens over een paar 
jaar zijn er geen strenge 
winters meer. Gebruiken we 
alleen maar zomerkleding. 
Geen lentekriebels en weg 
grote schoonmaak. Wat zal 
dat een saaie bedoening 
worden. In ieder geval heb-
ben de motten nog steeds 
te eten want de jas hangt 
terug in de kast.

Nel Kerkman

Volgens mij …

Kerkdiensten
ZONDAG	�5	APRIL			

Protestantse gem. Zandvoort, 
Kerkplein
10.00 uur ds. N. Korenhof uit Heemstede

RK Parochie St. Agatha, 
Grote Krocht
10.30 uur mevr. T. Boddaert

Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur mevr. dr. A.M. Spijkerboer uit Doorn  

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves 

Waterstanden

april Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water
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Di
Wo
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23.34
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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

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend!

Voor aankomend seizoen zijn wij op zoek
naar gemotiveerd en ervaren personeel.

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

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Tim heeft een ernstige long-
ziekte en is voor vervoer af-
hankelijk van anderen omdat 
hij niet genoeg lucht krijgt om 
zelf te fietsen of lopen. De ge-
meente Zandvoort heeft een 
paar jaar geleden voor hem 
een Segway aangeschaft en 
meneer reed daar trots als een 
pauw mee door ons dorp. “Vet 
stoer”, heet dat tegenwoordig! 
Na 1 januari echter werd de re-
gelgeving totaal anders en zou 
Tim voor zijn vervoermiddel 
een rijbewijs nodig hebben. 
Voor gehandicapten, die af-
hankelijk zijn van vervoer met 
het elektrische voertuigje, een 
flinke domper dus.

Minister
Na een actie van wethou-
der Wilfred Tates, die zijn 
VVD-fractie in de Tweede ka-
mer inschakelde, is minister 
Camiel Eurlings van Verkeer 
en Waterstaat nu aan het be-
kijken of de regelgeving kan 
worden veranderd. In de tus-
sentijd heeft de minister toe-
stemming gegeven om op de 
openbare weg te rijden mits er 
alleen op de voetpaden wordt 
gereden. 

Den Haag
In de drie maanden dat er een 
verbod was, heeft Tim niet 
meer durven rijden. Zelfs niet 
naar Pluspunt, dat net om de 
hoek van zijn ouderlijk huis 

is. Wel namen zijn ouders de 
Segway mee naar grote win-
kelbedrijven en kon Tim daar 
rondrijden. Moeder Besselink 
is dan ook reuze blij: “We zijn 
zelfs in Den Haag geweest 
om het een en ander uit te 
leggen. Het kwam er in feite 
op neer dat Nederland, met 
op twee landen na het veilig-
ste verkeer van Europa, zelf  
onderzoek wilde doen om 
vooral die status te kunnen 
handhaven. Er is nu een groep 
van gehandicapte Segway-rij-
ders gevormd die onze belan-
gen behartigt. Tim is eigenlijk 
te klein voor ander vervoer  
en dit ding heeft hij onder 
controle.” 

Trots
Dat blijkt wel als Tim buiten 
een demonstratie geeft van 
wat hij met zijn Segway kan. 
Het voertuig blijft vanzelf in 
evenwicht en Tim hoeft al-
leen maar te sturen door mid-
del van een handvat dat hij 
kan draaien. Naar links, gaat 
hij naar links en naar recht 
dan gaat hij naar rechts. Hij 
kan zelfs op de plaats rond-
draaien. “We zijn de gemeente 
Zandvoort nog steeds dank-
baar dat ze voor ons de Segway 
hebben willen aanschaffen en 
ook dat wethouder Tates zich 
voor ons heeft willen inzetten. 
Tim is nu weer mobiel”, besluit 
zijn moeder.

Tim mag weer op zijn Segway 
Afgelopen week kwam er een prachtige mededeling uit Den 
Haag voor de 10-jarige Zandvoortse Tim Besselink. De minister 
zoekt uit of de Segway, een soort van elektrische step, door 
mensen met een handicap gewoon op de openbare weg ge-
bruikt mag worden. Door Nederlandse wetgeving dreigde bij-
voorbeeld Tim zijn vervoermiddel kwijt te raken.

Burgerlijke	stand

24	MAART	-	30	MAART	2007	
Geboren:
Charlotte Faye, dochter van: Heesemans, Jaymie en: 
Strang, Marlene Elise.
Fedde Robert, zoon van: Jongebreur, Darryl Frederick 
en: Derks, Bapke Marije.
Romée Emerance, dochter van: van Deursen, Erwin 
Henricus Antonius Maria en: Braaksma, Marcha 
Hella.
Aimée Thuy-An, dochter van: Truong, Nguyen Truong 
Son en: Tol, Marjolein Leonie.
Lasse Benjamin, zoon van: Faas, Maarten Jozef en: 
Vihervaara, Marianne Elise.

Ondertrouwd:
van Maren, Wesley Elroy Arie en: Paap, Paula Leokadia 
Trientje Johanna Maria.
Deenik, Sándor en: Bouw, Mariette.
van Zon, Dirk Jan en: Pouw, Chantal Annie Jantina.
Bakker, Friso en: Bersee, Lilian.
van Dam, Rudolph Arnoldus en: da Paixão, Ozair 
Oliveira.

Gehuwd:
Primowees, Peter en: Rosenboom, Patricia.
van der Werff, Jan Jacob en: Brouwer, Tjitska Grietje.
Massee, Bart Johannes en: Bokkers, Sanne Leonore.
 
Geregistreerd Partnerschap:
van Keulen, Peter en: Tonbreeker, Wilhelmien.
van der Oord, Yuri Leonid en: Ooteman, Bianca.

Overleden:
Sinke geb. Sedelaar, oud 97 jaar.
Koper geb. Koning, Cornelia Petronella, oud 89 jaar.
Lips, Cathelijne, oud 36.
van Duijn, Marie Anna, oud 64 jaar.
Stade, Clara Neeltje Hendrika, oud 82 jaar.
Warmerdam, Petrus Cornelis, oud 40 jaar.
Raken, Nicolaas Reinier, oud 67 jaar.

Lief, zorgzaam en sociaal
Gezelligheidsmens, moedig en loyaal

Een echte moeder in hart en nieren
Maar vanaf nu nooit meer met zijn vieren …

José van Kleeff – Okkerse
De Zilk               Zandvoort
5 november 1951          6 april 2007

Jan van Kleeff

Kirsten en Guus
Fleur en Justin

Paul

Van Stolbergweg 1
2042 NW Zandvoort

De begrafenis heeft woensdag plaats-
 gevonden op de Algemene Begraafplaats 
in Zandvoort.

Familieberichten

Gedeputeerde Cornelis Mooij 
en wethouder Wilfred Tates 
openden met korte toespraken 
de nieuwe Zandvoortselaan, 
waarna er, onder toeziend 
oog van vele aanwezige be-
langstellenden, een golfbal-
letje naar de andere kant 
van de straat geslagen werd. 
Vervolgens kon het verkeer, 
zei het aarzelend, weer ge-
bruik maken van de ‘normale’ 
ingang van Zandvoort.

Gerkestraat 
In de komende weken zal ook 

het oostelijke gedeelte van de 
dr. C.A. Gerkestraat opgeknapt 
worden. Door het intensive ge-
bruik van de afgelopen maan-
den, is de toplaag van het asfalt 
behoorlijk achteruit gegaan. De 
wegenbouwer zal daarom een 
nieuwe asfaltlaag aanbren-
gen. Het verkeer zal dan via de 
Tolweg en de Frans Zwaanstraat 
richting de Zandvoortselaan 
worden geleidt. Om opstop-
pingen te voorkomen zullen de 
verkeersdrempels in de Frans 
Zwaanstraat tijdelijk wegge-
haald worden. 

Zandvoortselaan 
‘tussen’ de bomen weer open

Vrijdag is een einde gekomen aan de grote ‘opknapbeurt’ van wat 
tot heden de ‘Zandvoortselaan onder de bomen’ werd genoemd. 
De grote, overhangende bomen moesten wijken toen de riolering 
vervangen moest worden. Daarvoor in de plaats zijn nieuwe, kleine 
bomen gekomen die nog jaren moeten groeien voordat er weer 
‘onder’ de bomen gereden kan worden. Er zal dus voorlopig over 
de Zandvoortselaan ‘tussen’ de bomen gesproken kunnen worden.

3

Met veel mooie herinneringen 
aan goede en ook zware tijden

nemen wij veel te vroeg afscheid 
van onze lieve schoonzus en tante

José van Kleeff-Okkerse

Het zou niet eerlijk zijn om je nog langer 
bij ons te willen houden.

Je hebt nu de rust die je zo verdiende.
 

Rust zacht, we zullen je missen.

Appie, Hanneke, Alexandra, 
Jolanda en Patrick.

Zandvoort, april 2007

PAAS 
PUZZEL 
2007!

De eerste auto rijdt weer door de Zandvoortselaan ‘tussen’ de bomen

Enige en algemene kennisgeving

Op 2 april 2007 is overleden

Cornelia Catherina Elisabeth Zwemmer

-Lia-

Pieter Wijkmans
Marianne van der Cruijsen
Cas Castien

Max Euwestraat 12
2042 RC Zandvoort

Naar wens van Lia heeft de crematie op 
10 april in besloten kring plaatsgevonden.

Tim Besselink mag voorlopig weer op de openbare weg met zijn Segway
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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)

Voorjaarstuinmarkt
Goed nieuws voor de tuin-
liefhebbers. Op zaterdag 
14 en zondag 15 april orga-
niseert de Stadskweektuin 
van Haarlem een voorjaars-
tuinmarkt. Kwekers verkopen 
in het weekend bijzondere 
plantensoorten. Er is van al-
les over en voor de tuin te 
vinden. Lekker rondneuzen 
nu het voorjaar er aan komt. 
De Stadskweektuin is op de 
Kleverlaan 9 in Haarlem, de 
openingstijden zijn van 11.00 
tot 16.00 uur, de toegang is 
gratis.

Gratis er op uit
Voor degene die geen tuin 
heeft maar wel iets wil on-
dernemen is er in het week-
end van 14 en 15 april het 
nationaal museumweek-
end. Het thema van het 
26ste weekend is ‘de kunst 
van het waarnemen’. Veel 
regionale musea doen mee, 
waaronder natuurlijk ook 
het Zandvoorts museum. 
Daar staat in het weekend de 
deur gratis open. Voor kinde-
ren van 6 t/m 12 en ouders/
verzorgers is er een rondlei-
ding door het museum. Heb 
je alles goed bezichtigd dan 
kan je nog een eigen schilde-
rij maken. De tijden van de 
rondleidingen zijn om 13.30 
en 15.00 uur.

Kiss + ride

Regelmatig hebben wij mel-
ding gemaakt dat de ‘kiss + 
ride’ strook, die langs school-
gebouw De Golf aan de Jac. 
P. Thijsseweg ligt, gebruikt 

wordt om te parkeren. Vorige 
week maandag was het hele-
maal bar en boos. Ondanks het 
mooie weer werden de kinde-
ren met de auto gehaald en 
stond de hele strook vol. Het 
wordt tijd dat onze plaatselijke 
hermandad daar eens tegen 
optreedt! De vraag is overi-
gens of dit alleen een zaak van 
de politie is. In een tijd waarin 
veel gesproken wordt over 
de conditie van onze jeugd 
en het overtollig vet, zou het 
misschien goed als het fiet-
sen of lopen naar school ge-
stimuleerd zou worden door 
een gezamenlijke actie van 
onderwijs en politie. Resultaat 
gezonde kinderen, minder on-
nodig energie gebruik en vei-
lige schoolomgeving omdat er 
minder auto’s voor de school 
komen. Overigens geldt bo-
venstaande ook voor de scho-
len in het dorp.

Rebel en Jansen
De twee bekende Zandvoortse 
kunstenaars Marianne Rebel 
en Hilly Jansen gaan hun 
schilder- en mozaïekkennis 
overbrengen in een speciaal 
project ‘ Kunst op School’. In 
het schooljaar 2007/2008 
gaan de schoolkinderen van 
groep 8 en de brugklas van 
het Wim Gertenbach College 
aan het project meedoen. De 
plannen worden groots aan-
gepakt want Rebel en Jansen 
gaan zich inzetten om van de 

mooiste werken een kinder-
postzegelserie te laten maken. 
Misschien kunnen de kinderen 
ook een originele kerstkaart 
voor de Gemeente verzinnen? 

Dat zou helemaal een leuke 
combinatie zijn. 

Wie volgt?

In de bocht van de Dr. Gerke-
straat nabij de zij-ingang van 
de Oranje Nassauschool is op 
zondag 25 maart een motor-
rijder dodelijk verongelukt. 
Bij de lantarenpaal staan 
bloemen en kaarsjes ter 
gedachtenis aan hem. Vlak 
daarna is er door omwonen-
den een bord aan de lanta-
renpaal bevestigd om extra 
aandacht te vragen voor de 
zeer onveilige verkeerssitu-
atie van dit gedeelte van de 
weg. Muren en hekken zijn 
gesneuveld en er zijn daar al 
12 keer slippartijen geweest. 
Heel triest dat er nu een do-
delijk ongeval bij de lijst is 
toegevoegd. Het is nog niet 
duidelijk wat de oorzaak van 
het ongeval is. De een zegt 
dat de putdeksel niet goed 
in het wegdek verzonken 
ligt en een ander vindt dat 
er te hard gereden wordt. 
Wel is iedereen van mening 
dat er snel iets gedaan moet 
worden, vooral omdat juist 
in deze bocht veel ouders en 
kinderen op de stoep lopen 
van en naar school. Wellicht 
kan er via waarschuwings-
borden de onveilige bocht 
worden aangegeven. Laat er 
geen vervolg meer komen!

Zeepkistenrace editie 2007!
Dankzij het geweldige succes van vorig jaar, komt er weer een 
zeepkistenrace op koninginnedag. Dan zal in de Haltestraat 
weer de strijd losbarsten tussen snelheidsduivels en parade-
paardjes.

Ten opzichte van vorig jaar 
wordt de baan in tegenoverge-
stelde richting geplaatst, maar 
wel zo dat de finish ter hoogte 
van het terras van Café Neuf 
blijft. Met dit besluit hoopt de 
organisatie een beter zicht voor 
meer publiek te creëren. Vorig 
jaar was het voor velen erg 
dringen om een glimp van de 
boliden op te kunnen vangen.

Keuring
De zeepkistenrace begint al om 
12.00 uur met een technische 
keuring op het Gasthuisplein. 
Tevens worden de startnum-
mers uitgereikt. Tijdens de 
keuring wordt nadrukkelijk 
gelet op de stuurinrichting en 
een deugdelijke rem. Ook dit 
jaar wordt weer gestreden in 
vier leeftijdscategorieën. Tot 

slot zal een jury de 3 mooiste 
of origineelste zeepkisten uit-
kiezen. Voor de winnaars staat 
een beker ter beschikking. 

Inschrijven
Er zijn al diverse inschrijvin-
gen binnen. Veel jeugd uit 
Zandvoort maar ook uit Lisse 
en Boxtel zijn al aanmeldingen 
binnen. Er is dit jaar plaats voor 
maximaal 100 deelnemers, 
bijna een verdubbeling van 
vorig jaar, toen er 56 deelne-
mers werden geteld. Wil je nog 
meedoen, schrijf je dan snel 
in. Dat kan via website www.
zeepkistenracezandvoort.nl, 
waar ook alle andere informa-
tie te vinden is. 

De start van de eerste race is 
om 15.30 uur. 

Gelukkig, de Zandvoortselaan 
onder de bomen is weer open. 
Eindelijk weer rust in de 
Gerkestraat, eenrichtingsver-
keer en geen oponthoud om-
dat mensen op elkaar staan 
te wachten bij het kruispunt 
Tolweg - Gerkestraat, wie mag 
nou eerst….?

Nee, erg blij ben ik ermee dat 
we tenminste weer door kun-
nen rijden bij het kruispunt op 
de Tolweg: de eerste dag dat 
de Zandvoortselaan is vrijge-
geven  meteen het eerste on-
geluk van het seizoen! Toeval? 
Nee, logisch! Zo’n moeilijk 
kruispunt vraagt om ongeluk-
ken. Het spreekt voor zich dat 
het voor de zoveelste keer een 
buitenlander was die zwaar in 
de kreukels ligt. Zandvoorters 
kennen het gevaar op het kruis-

punt immers wel. Erg gastvrij 
van de gemeente Zandvoort, 
om de toeristen net voordat 
ze het dorp verlaten nog even 
een oponthoudje te geven, 
meestal in de vorm van het 
regelen van vervangend ver-
voer. 

Laten we lekker de wegen 
Zandvoort in, zo smal moge-
lijk maken, zodat we zo weinig 
mogelijk toeristen het dorp 
in krijgen, en maak de wegen 
het dorp uit zo breed mogelijk, 
zodat ze scheurend het dorp 
kunnen verlaten, met of zon-
der kleerscheuren. Als ze het 
dorp al verlaten na de gevaar-
lijke bocht bij de O.N.S…..

Gemeente en Politiek wanneer 
gaan jullie nou eens toegeven 
aan de roep uit het dorp om 
de Gerkestraat veiliger te 
maken. Een paar drempeltjes 
zouden al helpen. 

Bewoner Gerkestraat
(Naam bij redactie bekend)

Vrijdag 20 april:
Gastkoken in het Wapen

Laat u verrassen door onze chefkok Cuisine de Casino
Fred Drogtrop

U kunt aanschuiven in ons gezellige
restaurant tussen 18.30- en 19.30 uur

Reserveren zeer gewenst

Zondag 22 april Live muziek:
Wild Vleesch
met Henny Leeflang
Aanvang: 17.00 uur

Gasthuisplein 10 – Zandvoort – Ook voor uw feesten en partijen
Tel.: 023-5714638 – Fax.: 023-5731454

Met spoed zijn wij op zoek naar iemand
die gezellig en lekker kan koken op

zaterdag - en zondagavond.
Voor info: Sheila 06-23349558 Gratis compost als beloning 

Op zaterdag 14 april kunnen inwoners van de gemeente  
Zandvoort gratis vier zakken compost ophalen bij de  
gemeentewerf. Met deze actie worden de Zandvoorters  
bedankt voor het gescheiden aanleveren van groente-,  
fruit- en tuinafval (GFT). 

Dit organische afval wordt 
door afvalbedrijf De Meer-
landen verwerkt tot compost. 
Inwoners krijgen het ingeza-
melde afval dus terug in de 
vorm van compost. Op ver-
toon van een legitimatie kan 
iedereen op zaterdag 14 april 
bij de gemeentewerf aan de 
Kamerlingh Onnesstraat gratis 
4 zakken compost van 20 liter 
ophalen. Ook inwoners van een 
wijk, straat of flat waar afval 
niet gescheiden wordt ingeza-
meld, kunnen van deze éénma-
lige actie gebruik maken.

Beter voor milieu 
én portemonnee 
Composteren is goed voor het 

milieu; organisch afval wordt 
nuttig hergebruikt. Bovendien 
draagt compost bij aan het 
vastleggen van CO2 in de bo-
dem en helpt dus in de strijd 
tegen de opwarming van de 
aarde. Composteren bespaart 
ook geld omdat het een goed-
kope manier van afvalverwer-
king is, in veel gevallen zelfs 
meer dan de helft goedkoper 
dan het verbranden van rest-
afval. Kortom: genoeg reden 
om het organisch afval goed 
gescheiden te blijven aanle-
veren! 

Zaterdag 14 april is de gemeen-
tewerf van 10.00 tot 13.00 uur 
geopend. 

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

Geachte redactie,

Op twee plaatsen is uw be-
richtgeving van de raads-
vergadering van 3 april j.l. 
onjuist. 

Persoonlijke betrokkenheid
Tijdens het raadsdebat 
over toekenning middelen 
Middenboulevard voegde 
Fred Kroonsberg (PvdA) mij 
(Bruno Bouberg Wilson) toe: 
”...u bent belanghebbende in 
dit geheel en soms bekruipt 
mij wel eens keer het gevoel 
dat de democratie hier in dit 
huis behoorlijk wordt aange-
tast.” Van aantasting van 
de democratie wegens (mijn) 
persoonlijke betrokkenheid 
is echter geen sprake. De 
Memorie van Toelichting bij 
de Gemeentewet spreekt 

daarover duidelijke taal: ”Als 
voorbeeld van niet persoon-
lijk aangaan wordt genoemd 
het raadslid dat ten aanzien 
van een gedeelte van een be-
stemmingsplan persoonlijke 
betrokkenheid heeft. Hij heeft 
dit echter niet bij het gehele 
bestemmingsplan. Hij behoeft 
zich dan ook niet van stem-
ming te onthouden.” Noch 
Fred Kroonsb erg noch onder-
getekende heeft het woord 
belangenverstrengeling in de 
mond genomen. Dus heb ik 
dat –zoals u ten onrechte 
schrijft– niet bekend of ont-
kend. Gezien de duiding van de 
Gemeentewet is daarvan ook 
geen sprake.

Kwaliteiten wethouder 
Bierman
Dat OPZ, zoals u ten onrechte 

schrijft, door anderen gedwon-
gen zou zijn om de kwaliteiten 
van de wethouder als argu-
ment voor ontheffing te ge-
bruiken is geheel bezijden de 
waarheid. In het raadsvoorstel 
inzake de ontheffing van het 
woonplaatsvereiste schrijft 
indiener OPZ immers zelf: 
”Door vakkennis, bestuurlijke 
bekwaamheden en ervaring is 
wethouder M. Bierman zoda-
nig gekwalificeerd –zoals door 
meerdere fracties tussentijds 
bevestigd– en van dermate 
groot belang voor Zandvoort 
dat het zeker stellen van het 
behouden van deze wethou-
der voor onze gemeente het 
billijkt dat hem in dit bijzon-
dere geval ontheffing van het 
woonplaatsvereiste wordt 
verleend.”
Uw berichtgeving is feitelijk 
onjuist; van gedwongen erken-
ning van kwaliteiten was geen 
sprake..

Met vriendelijke groet,
Bruno Bouberg Wilson

Oud-raadslid Van der Meij overleden
Op 78-jarige leeftijd is afgelo-
pen vrijdag oud CDA-raadslid 
R.M. (Ruud) van der Meij over-
leden. De heer Van der Meij 
maakte eind jaren negentig 
gedurende twee perioden deel 
uit van de gemeenteraad na-
mens het CDA. De heer Van der 

Meij was op vele sociale gebie-
den actief, onder andere ook 
als lid van het parochiebestuur 
van de St. Agathakerk.
Van der Meij is hedenochtend 
op de begraafplaats achter 
de St. Agathakerk ter aarde 
besteld.  

Zin om naar AZ – Heerenveen te gaan? 

Bij besteding vanaf € 50,-
in één van onze restaurants 
(geldig tot zaterdag 21 april) 
ontvangt u 2 toegangskaarten 
voor de wedstrijd 
AZ – Heerenveen 
op zondag 22 april!

Kijk voor meer informatie op:
www.dagjeparkzandvoort.nl
Of bel: 0900 – 7275926

Reserveringen o.v.v. bovengenoemde actie.

Wees snel, 
want kaarten zijn beperkt beschikbaar!
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direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Zaterdag 14 april:
Zomers tintje met 

W.W.W.
muziek jaren 70

Zaterdag 21 april:
Annoncé aan zee

bij Oomstee

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Feestcafé 
De Vrolijke Koster

Een gewoon gezellig Amsterdams feestcafé,
waar je jezelf  kunt zijn.

Je kunt bij ons als je wilt, zingen, 
dansen en sjansen.

Iedere maand een surpriseavond.
Wij zijn 7 dagen per week 
geopend vanaf 16.00 uur

Feestcafé De Vrolijke Koster 
Kosterstraat 9, 2042 JJ Zandvoort. 
Tel.: 06-49971131

Voor ons nieuw te openen restaurant in Zandvoort, 
zoeken wij:

DAGKOK (10.00 uur – 18.00 uur)

RESTAURANT KELNERS
TERRAS KELNERS

Ons restaurant, gelegen aan de Boulevard Paulus Loot 19 in Zandvoort  
heeft een unieke ambiance en een groot terras met prachtig uitzicht op zee.

Wil jij werken in een mooie omgeving en weet je op een verrassende  
en persoonlijke manier met onze gasten en hun wensen om te gaan? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie-eisen kok:
• Koks-opleiding
• Werkervaring als zelfstandig werkend kok
• SVH-opleiding
• Uitstekende beheersing van de Europese keuken

Functie-eisen kelners (m/v):
• Bij voorkeur leeftijd tussen 18 - 30 jaar 
• Goede kennis van de Duitse en Engelse taal
• Ervaring als terras- of restaurantkelner
• Verantwoordelijkheid

Informatie:
Voor meer informatie kun je bellen met Manon, 
telefoonnummer  06 20 53 82 39 of mailen naar restaurant@birbey.nl

Reageren:
Voldoe jij aan bovenstaande eisen en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?  
Stuur dan je brief met CV naar : restaurant@birbey.nl of naar:

Bir Bey BV
Jan Rebelstraat 21A
1069 CA Amsterdam

Het huidige college is nu een jaar actief. Tijd voor een 
rondje vragen over de huidige stand van zaken. Wekelijks 
stelt de krant dezelfde vijf vragen aan een persoon uit de 
Zandvoortse politiek. 

Politiek Interview

1
Deze week is het
woord aan:

Eg Poster,
raadslid OPZ

2

3 6

5

4
Vraag 1:
Wat heeft het college 
volgens u zoal bereikt 
in het eerste jaar?
Het huidige college 
heeft in de korte
tijd dat het nu zit al het een 
en ander voor elkaar gekre-
gen. Ik noem als voorbeeld 
zaken als het Masterplan 
voor het Louis Davids 
Carré, het invoeren van 
de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, het sa-
menwerken van de re-
giogemeenten op belas-
tinggebied en een aantal 
vernieuwde verordeningen. 
Dat is nogal wat.

Vraag 2:
Wat staat er voor de komende  
drie jaren bovenaan op uw  
politieke agenda?
Voor mij zijn er een aan-
tal speerpunten bovenaan 
 staan. Ik vindt dat de Nota 
Algemene Voorzieningen, 
voor mensen met een 
beperking, de Nota Integraal  
WMO-beleid, de Nota  
Gemeentelijk Gezond-
heidszorg en de Nota 
Vrijwilligers en Mantelzorg 
voor Zandvoort, dat aan  
het vergrijzen is, zeer be-
langrijke stukken. Daar 
moeten we hard aan gaan 
werken. Ook het tegengaan 
van de verstedelijking van 
Zandvoort zal onze aan-
dacht moeten krijgen.

Vraag 3:
Vindt u dat er een referendum  
over de Middenboulevard 
zou moeten komen?
Er zijn al zoveel inspraak-
ronden en zienswijzen ge-

weest, dat een referendum 
mij niet nodig lijkt.

Vraag 4:
Bent u voor meer samenwer
king met de regiogemeenten 
of zelfs voor een fusie?
Ik pleit voor een hoge mate 
van zelfstandigheid maar 
wel voor samenwerking 
waar het wenselijk en no-
dig is. Een voordeel van sa-
menwerking is natuurlijk de 
kostenbesparing.

Vraag 5:
Hoe zou het bereikbaarheids
probleem van Zandvoort 
opgelost kunnen worden?
EIn samenwerking met de 
provincie, de buurtgemeen-
ten en projectontwikkelaars 
zou de doorstroming van 
het oost-west verkeer aan-
gepakt moeten worden, 
waardoor de bereikbaarheid 
vergroot wordt. Nu ligt het 
zwaartepunt op de noord-
zuid route. Daardoor stokt 
het verkeer dat daar dwars 
op staat. Ook moet de be-
reikbaarheid van parkeer-
plaatsen geoptimaliseerd 
worden.

Vraag 6:
Wat is uw belangrijkste 
punt voor het profiel van 
de nieuwe burgemeester?
Ik denk dat mijn antwoord 
kort kan zijn: een hoog 
‘Maij-gehalte’!

Upgrading Nieuw Noord complexe zaak
De upgrading en herindeling van Nieuw Noord is een com-
plexe zaak. Dat bleek vorige week woensdag tijdens de be-
spreking van dit onderwerp in de commissie Projecten & The-
ma’s. De upgrading is feitelijk al ingezet met de herinrichting 
van de omgeving van het winkelcentrum, waar binnenkort de 
nieuwe accommodatie van Pluspunt annex zorgcentrum voor 
de omwonenden, geopend zal worden.

Met name de herinrichting van 
het terrein van de rioolzuive-
ringsinstallatie en het tegen-
overliggende bedrijvencom-
plex leverde wethouder Gert 
Toonen de nodige vragen op. 
VVD-raadslid Hans Drommel, 
eigenaar van een aantal be-
drijfspanden tegenover de zui-
veringsinstallatie, had mede 

omdat een aantal eigenaren 
de afgelopen tijd hun panden 
hebben gemoderniseerd en 
aangepast aan de thans gel-
dende eisen, de nodige vragen 
voor de wethouder.

Toonen maakte de commis-
sie duidelijk dat er plannen 
bestaan voor woningbouw op 

het terrein rond de Corodex 
en de nu leeg staande machi-
nefabriek BMZ. Als alternatief 
voor de daar nu gevestigde 
bedrijven wordt gedacht aan 
het terrein van de waterzui-
veringsinstallatie die binnen-
kort buitendienst zal worden 
gesteld. Ook het al bestaande 
industrieterrein aan de kant 
van de spoorlijn zal opnieuw 
bekeken moeten worden. Een 
aantal commissieleden vroeg 
in dat kader aandacht te beste-
den aan de clandestine bewo-
ning op dat terrein. Wethouder 
Toonen stelde dat dit zijn aan-
dacht heeft en dat bij herin-
richting ook dit probleem ter 
hand zal worden genomen.

Politieke	Verslagen

Kruispunt Tolweg maakte de tongen los
De commissie Projecten & Thema’s besprak vorige week 
woensdag de herinrichting van het kruispunt Tolweg,  
Kostverlorenstraat en de ‘busweg’. Een complex geheel omdat 
vooral de positie van het openbaar vervoer een belangrijke 
plaats inneemt. 

Een vertegenwoordiger van de 
provincie schetste voorafgaan-
de aan de discussie de plan-
nen, die er op neer komen dat 
de buslijn 80 in de toekomst 
(2011) zal worden ingericht als 
Regionetbus. Dat betekent dat 
de lijn dezelfde status krijgt 
als de Zuidtangent die tus-
sen Haarlem, Hoofddorp en 
Amsterdam Bijlmermeer rijdt. 
Een dergelijke status vraagt 
wel een vrije doorgang op 
knelpunten en daarvoor is de 
aanpassing van het kruispunt 
Tolweg/Kostverlorenstraat van 
belang. 

In de plannen zullen de bussen 
zowel van als naar het centrum 
over de busweg rijden. Het plan 
voorziet daarom in een vrije 
doorgang vanaf de busweg 
naar de Dr. C.A. Gerkestraat 
waar al het verkeer komend 
vanaf het centrum, bij de ver-
wezenlijking van de plannen, 
voorrang zal moeten verlenen 
aan het verkeer dat vanaf de 

Tolweg/Kostverlorenstraat 
richting Bentveld gaat. Tegen 
deze plannen is weerstand van 
omwonenden.

Busweg
De plannen voor de Tolweg 
hebben dus invloed op het ge-
bruik van de ‘busweg’. De be-
woners van de Wilhelminaweg 
en Haarlemmerstraat en om-
geving maakten door middel 
van hun advocaat duidelijk 
dat een groep van 56 belang-
hebbenden zich zal verzetten 
tegen de plannen, omdat het 
bestemmingsplan niet voor-
ziet in de voor de plannen 
noodzakelijke bestemming. 
Naar de mening van de om-
wonenden is een aanpassing 
daarvan, na de uitspraak van 
de rechter, noodzakelijk voor-
dat de nieuwe plannen tot 
uitvoering kunnen worden 
gebracht. Ook willen de bewo-
ners het gehele plan spiegelen 
aan die van het belendende in-
dustrieterrein, waar nu onder 

andere de bibliotheek en een 
kinderdagverblijf gesitueerd 
zijn. De bewoners vroegen de 
commissie ook om een zoda-
nige indeling van de ‘busweg’ 
dat alleen bussen, hulpverle-
ners en belanghebbenden en 
bezitters van bijvoorbeeld een 
garage, gebruik mogen maken 
van deze weg.

Stappen
De commissieleden, gecon-
fronteerd met de standpun-
ten van de omwonenden, 
vroegen de verantwoordelijk 
wethouder Wilfred Tates de 
nodige stappen te onderne-
men om de geschetste pro-
blemen uit de weg te ruimen. 
Zowel de advocaat als de 
wethouder bevestigden dat 
na een al eerder gemaakte af-
spraak, binnenkort opnieuw 
gepoogd zal worden de pro-
blemen met de omwonenden 
glad te strijken. De plannen 
vielen bij de commissieleden 
overigens wel in goede aarde 
al waren er enkele bedenkin-
gen over de inrichting van de 
toekomstige rotonde, waar-
bij vooral aandacht werd ge-
vraagd voor de postitie van 
het langzame verkeer zoals 
fietsers.

Kijk eens op www.zandvoortpas.nl 
(al ruim 2000 ZandvoortPassen zijn in gebruik!)

 

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl
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Architect Remo de Biase
over de kaalslag in Zandvoort

De Biase is Italiaan van ge-
boorte. Zeven jaar geleden is 
hij in Zandvoort komen wo-
nen en inmiddels heeft hij 
zich ruimschoots bewezen als 
een zeer creatieve architect. 
Panden in de Brederodestraat, 
Prinsenhofstraat, en het thans 
in aanbouw zijnde gebouw op 
de Hogeweg en het clubhuis 
van Open Golf Zandvoort op 
Duintjesveld zijn hiervan het 
bewijs. 

Ontwikkelaar
Naast zijn werkzaamheden als 
architect is Remo, samen met 
zijn zwager Maickel Kuipers, 
ook projectontwikkelaar en 
hebben zij hun eigen bouwbe-
drijf. “Het grote voordeel hier-
van is, dat wij door de korte 
lijntjes luxe appartementen 
kunnen bouwen tegen rede-
lijke prijzen. Vanaf het begin 
is de klant medebepalend en 
is hierdoor ‘niet overgeleverd’ 
aan verschillende makelaars, 
aannemers, onderaannemers, 
enz. Wij zijn  in de gelegen-
heid om oude panden, die niet 
meer te renoveren zijn, met 

respect voor het karakter van 
Zandvoort te slopen en nieuw 
te bouwen. En wat heel be-
langrijk is: ons uitgangspunt 
is altijd dat het bestaande en 
dus geldende bestemmings-
plan ook bepalend is voor het 
uiteindelijke ontwerp!

Vertragingen
Dat brengt ons op de eerder 
gestelde vraag: waarom duurt 
het soms zo lang? Dit heeft 
alles te maken met het gege-
ven dat elke burger kosteloos 
bezwaar kan indienen tegen 
bepaalde bouwplannen, on-
danks het eerder genoemde 
feit dat het bestemmings-
plan een en ander toestaat. 
Misschien een suggestie 
om net als bij bijvoorbeeld 
claims bij vakantiereizen of de 
Consumentenbond een soort 
‘statiegeld’ te vragen?  En hoe 
kan dan zo’n traject verlopen? 
Men wendt zich in eerste in-
stantie tot de gemeente, waar 
een onafhankelijke Commissie 
van Beroep binnen drie maan-
den de klacht gegrond of on-
gegrond verklaart. Dan kan de 

Vraagt u zich ook wel eens af waarom op bepaalde plekken 
in ons fraaie dorp de kaalslag zo lang duurt? Er ontstaan 
naargeestige bouwputten en er gebeurt ogenschijnlijk 
niets. Denk maar aan bijvoorbeeld de Poststraat, de Hoge-
weg en de Zeestraat. Wij zijn met deze prangende vraag 
naar architect Remo de Biase gestapt. 

klager naar de bestuursrechter 
in Haarlem stappen en als men 
dan nog geen gehoor krijgt, is 
uiteindelijk de Raad van State 
de laatste instantie. 

Niet illegaal
Al met al kan deze procedure 
dus tot een vertraging van 
soms wel twee jaar leiden. 
“Dit is ook voor ons zeer frus-
trerend”, reageert De Biase, 
“wij werken niet illegaal, doch 
binnen de wet c.q. bestem-
mingplan. Vaak kost het ook 
de gemeenschap goud geld. 
Denk maar eens aan alle tijd 
en arbeidsuren, die hiermee 
gemoeid zijn. Bijkomend ver-
velend punt is ook, dat de 
klagers (die soms door bui-
tenstaanders gesuggereerd 
worden een klacht in te die-
nen door op verkeerde gron-
den te wijzen op te claimen 
planschade) in de dagelijkse 
omgang ook kwaad reageren 
naar ons. Achteraf blijkt tot nu 
toe steeds dat de buurt juist 
tevreden is met de geboden 
kwaliteit en duurzaamheid.”

Bezwaar maken
Natuurlijk blijft iedereen het 
recht behouden om in het ge-
weer te komen, indien men zich 
aangetast voelt in zijn of haar 
woongenot. Maar het advies 
is, houd de advertenties van 
de Gemeente in de gaten en let 
erop of er soms aanpassingen 
in de bestemmingsplannen 
zijn. Deze worden meestal één 
keer in de vijf jaar op democra-
tische wijze door de gemeente-
raad herzien en dat is het enige 
correcte tijdstip om bezwaren 
hiertegen in te dienen.

En toen werd het zomer

Pasen bracht ook zonder meer 
aardig weer in Zandvoort en 
omgeving en het voorbehoud 
dat hier vorige week expli-
ciet werd gemaakt, namelijk 
dat het echte zonovergoten 
Paasweer met bijna 20 graden 
er traditiegetrouw niet in zou 
zitten, was gerechtvaardigd. 
Het bleef weliswaar droog 
met de nodige zon, maar 
meer dan een graad of 14-15 
werd het niet. Het blijft dus 
steeds weer frappant dat zo’n 
voorbehoud -met wat relative-
ring- automatisch moet wor-
den ingebouwd zodra Pasen 
op de kalender verschijnt.

Vanaf vandaag wordt het 
iedere dag beter, met de te 
verwachten climax van het 
zomerweer in het weekeinde. 
Hogedruk gaat de scepter 
zwaaien en deze breidt zich 
uit naar het zuiden van Noord-
Europa en dat is de plaats bij 
uitstek om ons een droge en 
warme ooststroming te bezor-
gen met volop zon en riante 
maxima.

Woensdag was het al heel 
aardig weer met redelijk wat 
zon en een temperatuur die 
naar bijna 17 graden steeg bij 
een zwakke meest variabele 
wind. Deze donderdag ruimt 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Eind deze week en in het weekeinde wordt het warempel 
zomer in Nederland waarbij de temperatuur ook in het 
Zandvoortse op (bijna) 25 graden zal uitkomen. En dat is 
buitengewoon riant voor medio april. De recordwaarden 
voor deze tijd van het jaar komen hiermee zelfs in zicht.

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

de wind naar de oosthoek en 
maakt de zon alweer overuren 
bij een temperatuur die tegen 
de 19 graden aanschurkt.

Vrijdag, zaterdag en zondag 
tenslotte zal het weer uit de 
kunst zijn (om bijna lyrisch van 
te worden) en zien we levende 
natuur nog verder uitlopen. Op 
zaterdag en/of zondag is dus 
een toptemperatuur van 25 
graden mogelijk. Waanzinnig 
goed strandweer dus ge-
woon op Zandvoort, met een 
aflandige wind en vrij kleine 
zeewindkansen. Wel koud zee-
water uiteraard nog!

Nadelig punt is en blijft de 
droogte en dat zagen we af-
gelopen maandag al met op 
diverse plaatsen in Nederland  
berm- en heidebranden. De 
afgelopen twee weken viel er 
nauwelijks neerslag en tot en 
met zondag valt er ook weer 
geen druppel. 

Volgende week wordt het 
onvermijdelijk koeler en later 
neemt ook de regenkans toe, 
maar of dit de ouverture is tot 
een duidelijk wisselvalliger en 
koelere fase is nu niet te zeg-
gen.

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 19 21-22 23-24 24 

Min 6-7 7 8 8-9

Neerslag 10% 10% 10% 20%

Wind oost 3      oost 3-4      oost 3-4     ozo. 3-4    

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?

door 
Erna Meijer

Architect Remo de Biase voor het nieuwbouwproject aan de Zeestraat

Kinderkledingverkoop bij Pippeloentje 

Deze verkoop trekt iedere keer 
weer vele vaste klanten uit de 
gehele regio. Er wordt uitslui-
tend nieuwe zomerkleding van 
bekende populaire merken ver-

kocht voor minstens de helft 
van de prijs. Ook voor tieners is 
er volop keuze! 

Het is zeker de moeite waard om 

Een goede tip voor een nieuwe zomerjas, broek of bikini: aanko-
mende zondag 15 april wordt op kinderdagverblijf Pippeloentje 
weer de halfjaarlijkse kinderkledingverkoop georganiseerd.

op 15 april tussen 12.00 uur en 
16.00 uur even binnen te lopen bij 
Kinderdagverblijf Pippeloentje, 
Burgemeester Nawijnlaan 101 
(aan de achterkant van het ‘Huis 
in het Kostverloren’). 

Voor meer informatie: Relinde 
Adegeest tel. 5713665 of 5717628.

8

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

Vraagprijs: € 335.000 k.k.

Zaterdag 14-04 OPEN HUIS! U bent welkom!

Eengezinswoning in kindvriendelijke omgeving 
gelegen op loopafstand van het centrum en 
strand. De woning heeft een voor en achtertuin 
met een berging én een achterom. Door het 
gebruik van dakkapellen is de ruimte optimaal 
benut.

• OPEN HUIS zaterdag van 13.00 – 15.00 uur!
• Fraaie achterpui met openslaande deuren;
• Woonoppervlakte ca. 85 m2,  

perceelgrootte 79 m2.

Vraagprijs: € 259.000 k.k.

Vraagprijs: € 249.000 k.k.

Een fantastisch royale 5- kamer maisonnette 
verdeeld over maar liefst 3- woonlagen  
met 2 riante zonneterassen. Tevens vinden  
we in de onderbouw naast de berging de  
privé parkeerplaats. Het geheel bevindt  
zich in een zéér goede staat!

• OPEN HUIS zaterdag van 11.00 – 13.00 uur!
• Zéér gezellige buurt met veel kinderen;
• Woonoppervlakte ca. 150 m2,  

bouwjaar: 2000.
 

Diaconiehuisstraat

 54 
Zandvoort

Potgieterstraat 

 2-151 
Zandvoort

Van Speijkstraat 

Tennistip van de week!
Als je een “slow starter” bent en 
het gevoel hebt dat je nog niet 
helemaal opgewarmd bent na het 
inspelen, laat dan de tegenpartij 
beginnen met serveren. 
Nu heb je een extra game om warm 
te worden, deze eerste ontvangende 
game is geen ‘must’ om te winnen!

Deze tip word je 
aangeboden door 

Voor meer tips & instructies 
ga naar www.tennisdvd.nl

NH Hoteles pakt uit
De Zandvoortse vestiging van de Spaanse hotelketen NH Hoteles, wordt mo-
menteel drastisch aangepakt. Alle kamers worden volledig gerestyled, van 
airconditioning voorzien en van een levengrote foto van Zandvoortse natuur-
taferelen voorzien. Waar Zandvoorters vooral van kunnen profiteren is het ge-
zellige Tethys restaurant.

Manager Sander Creemers is het ernst 
om ook de Zandvoorters in zijn hotel 
binnen te halen. Samen met de nieuwe 
chef-kok Martin Hulshof en restaurant-
manager Sylvain Vinck, werkt hij aan 
het imago van zijn restaurant Tethys. 
Daarom geeft hij ook korting via de 
ZandvoortPas op de wisselende buffet-
ten. Chef-kok Hulshof: “Ik kan helemaal 
mijn gang gaan om per seizoen een 
nieuwe kaart te maken. Wel is er een 
landelijk driegangen menu dat iedere 
vestiging van NH Hoteles moet serve-
ren, maar in de a la carte kaart kan ik 
al mijn creativiteit kwijt. 

Door middel van verse pro-
ducten willen wij ook de 
Zandvoorters binnenshuis 
krijgen. Er is in Nederland al-
tijd een drempel om in een 
hotelrestaurant te gaan eten. 
In landen als de Verenigde 
Staten en Canada is het 
de normaalste zaak van de 
wereld.” Het Mediterrane 
restaurant Tethys biedt een 
perfecte ambiance voor 

een heerlijk diner en in de gezellige 
bar Chicane kunt u terecht voor een 
aperitief. Tijdens zonnige dagen is het 
terras met de Beachbar aan de boule-
vardkant uiteraard een ideale plek om 
te vertoeven.

Hulshof krijgt het gelijk aan zijn kant 
als om 12.00 uur zijn restaurant vol-
loopt met gasten die van een schitte-
rend Paasbuffet gebruik gaan maken. 
Het is vooral een familieaangelegen-
heid voor de Zandvoortse gasten die 
de weg naar het NH Hoteles wel weten 
te vinden en ze genieten er met volle 
teugen van.

Ruime familiewoning gelegen op de begane 
grond in het centrum van Zandvoort. 
Royale separate woonkeuken, woonkamer, 
moderne badkamer v.v. ligbad en douche, 
2- slaapkamers, hobbykamer en een zonnig 
terras op het zuiden!

• OPEN HUIS zaterdag van 11.00 – 13.00 uur!
• Midden in het centrum gelegen op  

loopafstand van winkels;
• Woonoppervlakte ca. 110 m2; bouwjaar  

ca. 1900.

 36 
zwart

Zandvoort

Open 
Huis

Open 
Huis

Open 
Huis

Restaurantmanager Sylvain Vinck (l) en chefkok Martin Hulshof (r)

Eén van de gerestylde hotelkamers
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en overal in Europa. En dus 
ook op 16 april in De Krocht 
in Zandvoort. Bent u één van  
die jazzfreaks die er van 
droomt om ooit tenorsax te 
spelen, dan mag u deze avond 
zeker niet missen. U kunt de 
kaarten € 15,00 bestellen  
via info@jazzinzandvooort.
nl of anders voorafgaand van  
het concert in gebouw de 
Krocht.

All wheels on deck
Vierenveertig cliënten van Nieuw Unicum gaan genieten van 
een bijzondere vaarvakantie. Op 16 april gooit het hospitaal-
schip de Prins Willem Alexander haar trossen los van de IJs-
selkade in Kampen. 

Deze vakantie is zo speciaal 
omdat het de cliënten met een 
bijzonder zware handicap de ge-
legenheid biedt om er eens tus-
senuit te kunnen. Vijftig perso-
neelsleden van Nieuw Unicum 
varen mee om de cliënten in alle 
opzichten te verzorgen.

Het schip doet de havenplaat-
sen Makkum , Terschelling, 
Enkhuizen en Amsterdam  aan. 

Eenmaal aangemeerd in een 
havenplaats, wordt een bezoek 
gebracht aan de betreffende 
plaats. Aan boord worden 
verschillende activiteiten ge-
organiseerd. Via een intern tv-
systeem kan men zelfs vanuit 
de eigen hut volgen wat er in 
en om de boot gebeurt. 

Naast een enorme organisatie, 
kost een dergelijke vakantie veel 

geld. Nieuw Unicum draagt zelf 
een aanzienlijk bedrag bij aan 
onder andere de personeels-
kosten. De huur van de Prins 
Willem Alexander, het vervoer 
naar en van het schip van de cli-
enten met hun bagage (extra 
rolstoelen en alle andere extra 
medische aanpassingen) en  
de eigen bijdrage van sommi-
ge cliënten voor deze reis, zijn 
kosten waarvoor de Stichting 
Vrienden van Nieuw Unicum 
geld heeft geworven. Door  
de giften van particulieren, 
fondsen en bedrijven is deze 
unieke vakantie mogelijk ge-
worden. Voor meer informatie 
zie www.nieuwunicum.nl

C U L T U U R

Speciale jazzavond
Jazz in Zandvoort nodigt u dit keer uit op maandag 16 april, 
aanvang: 20.00 uur. Voor deze avond heeft het Trio Johan Cle-
ment een speciale gast geëngageerd in gebouw De Krocht: 
Scott Hamilton. 

Scott Hamilton is 
op 12 september 
1954 geboren in 
het Amerikaanse 
Providence, Rhode 
Island. Hij luisterde 
al vroeg naar de ver-
zameling platen van 
zijn vader, de klas-
sieke 30- en 40 jaren 
‘tenor sound’. In 1976 
reisde hij af naar het 
‘jazzmekka’ New York. 
Daar heeft hij zijn ei-
gen stijl ontwikkeld en is uit-
gegroeid tot één van de beste 
tenorsaxofonisten ter wereld. 
In 1977 verscheen zijn eerste al-
bum, ‘Scott Hamilton Is A Good 
Wind Who Is Blowing Us No 
Ill’. Sindsdien heeft hij op meer 
dan vijftig lp’s en cd’s gespeeld. 
Soms als bandleider, soms als 
solist. Tegenwoordig tourt hij 
over de hele wereld en speelt 
in de VS, Canada, Australië 

Door Nel Kerkman

Historische figuren
In 1971 geeft B&W Zand-
voort, op initiatief van 
mevrouw Hugenholtz, 
opdracht aan kunste-
naar Bep Sturm den 
Bergh om twee beel-
den van het echtpaar 
Molenaar te maken. De 
beelden zijn oorspronkelijk 
aangekocht om later in de 
gesaneerde Noordbuurt een 
definitieve plaats te krijgen. 
Dat is er echter nooit van ge-
komen. De beeldjes werden 
voorlopig in de voortuin van 
het voormalige gemeentelij-
ke verzorgingshuis geplaatst, 
maar daar zijn ze nooit meer 
weggegaan. De beeldjes staan 
nog steeds op dezelfde plek, al-
leen de naam van het gebouw 
is veranderd. In 1972 werden de 
beelden onthuld door burge-
meester Nawijn en de 8 jarige 
achterkleinzoon van Floris en 
Arendje Molenaar. Deze twee 
beeldjes en het beeld van 
Verkade ‘de oude man op bank’ 

maanden stonden hij 
en zijn vrouw Arendje 
met de kar onderaan 
de oude Strandweg. 
De bronzen ‘Floris’ is 
als omroeper in oud 
Zandvoortse kleder-
dracht vereeuwigd, 
met in zijn hand de 
klink. Beeldhouwster 
Van den Bergh heeft 
hem voortreffelijk 
neergezet.

Bep Sturm 
- van den Bergh 
1919-2006
De kunstenares staat 
onder haar meis-
jesnaam (Van den 
Bergh) bekend. Ze 
woonde lange tijd 
in Bentveld waar ze 
buurvrouw was van 

de bekende kunstenaar Aart 
van Dobbenburgh. Haar voor-
keur ging uit naar kleine bron-
zen beeldjes omdat die voor 
haar hanteerbaarder waren. 
Ze is niet alleen bekend door 
de Zandvoortse beelden maar 
heeft ook in diverse landen 
tentoonstellingen gehad. Net 
zoals Kees Verkade maakte ze 
bronzen beeldjes van circusar-
tiesten en op uitnodiging van 
Prins Rainier heeft ze naast 
het internationale circus-
festival in Monte Carlo, haar 
‘circus in brons’ (40 beeldjes) 
geëxposeerd. Volgende week 
meer over de kunstenares bij 
het beeldje van Arendje van 
der Mije.

zijn de enige kunstwerken die 
gemaakt zijn van de toenma-
lige bevolking en die tevens 
herinneren aan de periode van 
Zandvoort als vissersdorp.

De Bokkum 
Hoewel de twee beelden bij 
elkaar horen, worden ze apart 
beschreven. De naam van 
de manspersoon in brons is 
Floris Molenaar (bijnaam de 
Bokkum) 1841-1927. In eerste 
instantie was hij visser van 
beroep. Op latere leeftijd, na-
dat hij het vissen had opge-
geven, werd hij omroeper en 
visafslager. Ook ventte hij met 
zijn handkar met ‘lekker zuur’ 
langs de huizen. In de zomer-

Beeldhouwwerk: 
 Floris Molenaar, 1972
Materiaal: 
 Brons  
Afmeting hoogte: 
 145 m (incl. sokkel)
Plaats: 
 Gasthuisplein bij 
 Zandvoorts Museum
Beeldhouwerster: 
 Bep Sturm van den Bergh

Beeldig Zandvoort

“Verveling is het luxe probleem 
van de arme geest.” 

Marco Termes

Spreuk van de week:

waardoor elk optreden een 
voorstelling wordt.

Zondag 22 april in de histori-
sche Protestantse Kerk aan het 
Kerkplein. Zoals altijd is ook dit 
concert gratis toegankelijk. 
Aanvang 15.00 uur, kerk open 
vanaf 14.30 uur. 

Classic concerts: Malle Babbe

Door de ongedwongen stijl 
van optreden en het beheersen 
van een veelzijdig repertoire, is 
Malle Babbe een veelgevraagd 
koor bij velerlei gelegenhe-
den waarbij het publiek ook 
altijd mee mag zingen. Leny 
zelf praat het programma op 
cabareteske wijze aan elkaar 

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang   Willemstraat 
20, 1e etage). 

 Voor informatie,
bel: 06-42053349

.................
Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij 
alle PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 
(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 
Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. 

Met garantie en KvK.

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

ZANDKORRELS
B.A.G. 

Kinderkledingverkoop
t/m mt.188
zat. 14 april

10.00-16.00 uur
Gemeenschapshuis

L. Davidsstraat 17
.................

Garageverkoop
Zondag 15 april
10.00-17.00 uur

Jan Steenstraat 1
.................

Licht gehandicapte 
man zoekt jonge 

vrouw voor erotiek. 
€100 p.u. 

Tel. 5716998
.................

Zondag 15 april: 
Garageverkoop. 

Wegens 
verhuizing 
moeten wij 
opruimen. 

Grote en kleine spullen.
 Van Lennepweg 

65/37, ingang garage 
M. Nijhoffstraat.

.................
Gezellige 

garageverkoop: 
dinsdag 24 april. 
Diverse authen-
tieke meubelen, 

nog zeer de 
moeite waard. 

Beatrixplantsoen 18, 
van 10.30 tot 15.00 uur.

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken!

o.a. FREESOUL, O’NEILL, 
DIESEL, CLAESENS 

G.BRO, MISS SIXTY, GUESS
JEEP, REPLAY, G.SIS, ENERCIE

NO-NO, DIESEL IKKS,CIMARRON

ZONDAG 15 APRIL
van 12:00 uur tot 16:00 uur
alles nieuw en met

50% tot 70% korting
Op Kinderdagverblijf 

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Het Vrouwenkoor Malle Babbe, opgericht in 1982 door dirigen-
te Leny van Schaik, is vernoemd naar het gelijknamige schil-
derij van Frans Hals. Het repertoire is zeer gevarieerd en loopt 
uiteen van klassieke muziek tot folksongs en is zelfs te horen 
in de film “Paradise Road” uit 1997.

liek. Ze fotografeert vooral in 
en om Zandvoort. Een selectie 
van haar vele foto’s hangt tot 
eind juli in het gebouw van 
Pluspunt, Flemingstraat 180.

Nieuwe expositie bij Pluspunt

Merel Jansson fotografeert 
alles dat ze tegenkomt; men-
sen, dieren en dingen.  Vrolijke 
foto’s al dan niet met een ver-
borgen grap of veel symbo-

De komende maanden valt weer een nieuwe expositie te be-
zichtigen bij Pluspunt. Ditmaal is de eer aan Merel Jansson. De 
geboren Haarlemse droomde ervan aan het strand te wonen 
en in 2000 kwam die droom uit. 

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 
soorten zitmeube-
len. Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

Scott Hamilton



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Haal bij ons de 
lente in huis!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Vino Frizzante
Heerlijke Prosecco

nu p/fles € 7,95
en …6 halen -5 betalen!!

In	de	maand	april:
500	gram	Shoarmavlees	+
5	pita	broodjes	+	bakje	saus

	Samen:	€	5,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op de nieuwe
collectie klein meubelen

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

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 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.

VAN ZANDVOORT

Restaurant 

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

Bij aankoop  
van Protest à € 40,-
een tas cadeau!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Pizza 
Döner Plaza

Een Dönerbroodje + een 
Turkse Pizza samen voor € 5,-!
Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort

Geopend van 14.00- tot  01.00 uur
Dinsdag gesloten. Tel: 023-5718582

 
Na vele verzoeken nogmaals, 

€25,- betalen en 
voor €50,- huren

De hele maand april
Niet in combinatie met andere acties

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Mmmm……
EEN LEKKERE TRAKTATIE

BIJ BOEKING VOOR 
ZANDVOORTPASHOUDERS

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527

Aanbieding voor 
ZandvoortPas houders:

Sunday ijsje voor € 1,25

Ook in de zomer 
veel voordelen...

In 2007 maakt de ZandvoortPas het u nóg voordeliger om uw aankopen en 
boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Pashouders opgelet: 
Indien u uw (blauwe) ZandvoortPas 
2006 verlengt, betaalt u voor een 
nieuwe ZandvoortPas 2007 geen €7,50 
maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen 
ZandvoortPas voor slechts €7,50, 
en profiteer nog het hele jaar 
lang van vele voordelen!

Sinds 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. 
De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 
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Toen & nu 

Lange tijd was bloemenmagazijn Vader in het pand 
Kerkstraat 38 gehuisvest, nu heeft Dimfie Toonen er haar 
winkel ‘38th Avenue’.

Op deze foto uit 1900 staat een verkeersbordje aan het begin 
van de Kerkstraat met als maximum snelheid 10 km/uur!  
In de tuin van de Hervormde kerk staat een bord met  
bewegwijzering naar ‘Ons Huis’, een volkskoffiehuis op  
het Dorpsplein. Dat was gevestigd in het gebouw waar later 
De Witte Zwaan in kwam en waarin nu discotheek Seasons 
en de Yanks zijn gehuisvest.

Kerkplein 
Een blik op de kruising Poststraat / Kerkstraat. In het 
witte huis op de hoek woonde en werkte de legendari-
sche huisarts dr. C.A. Gerke. Naast het woonhuis annex 
praktijk is de apotheek zichtbaar. 

De gemeentelijke Afvalwijzer 
Uit een bewonersonderzoek over afvalscheiding in 2004, bleek 
dat er in ons dorp behoefte was aan een betere informatie-
voorziening over afval. Daartoe besloot de gemeente in 2006  
voor het uitbrengen van ‘De Afvalwijzer’. Er werd gehoopt dat 
deze wijzer aan de informatiebehoefte zou voldoen. Voor ons 
aanleiding om nu, een aantal maanden na kennismaking met 
‘De Afvalwijzer’, een steekproef te doen onder 50 Zandvoor-
ters of de wijzer zijn doel heeft bereikt.  

door Stephanie Vork en 
Pauline Zwemmer

De Afvalwijzer ziet er uit als 
een kalender en kan worden 
gebruikt als geheugensteun-
tje. Op de wijzer kan onder 
andere worden gezien wat 
voor soort afval wanneer kan 
worden aangeleverd, en hoe 
het ophalen van huishoude-
lijk afval is geregeld tijdens 
feestdagen. Daarnaast is op 
de achterkant van de wijzer 
allerlei andere nuttige infor-
matie over afval en huisvuil te 
vinden. Bijvoorbeeld over klein 
chemisch afval en glas, papier 
en textiel. 

Steekproef
De gemeente Zandvoort heeft 
de Afvalwijzer ook als PDF-do-
cument op haar website gezet. 
De Zandvoortse Courant wil 
nu vooral weten of het nodig 
is om de Afvalwijzer huis aan 
huis te bezorgen terwijl deze 
gratis te downloaden is. Wij 
hebben 50 Zandvoorters een 
vragenlijst laten invullen. De 
proefpersonen bestonden uit 
25 mannen en 25 vrouwen 
van alle leeftijden boven de 
18 jaar. 

Cijfers
De Afvalwijzer blijkt bekend 
te zijn; 44 van de 50 onder-
vraagden kende deze. Van 
deze 44 gebruikten 20 men-
sen de Afvalwijzer wel en 24 
niet. Waarvoor wordt de wij-
zer gebruikt? We kregen de 
volgende antwoorden: (1) als 
geheugensteuntje (6 keer), 
(2) om te weten wanneer en 
waar grofvuil, chemisch afval 
is en hoe het geregeld is tij-
dens feestdagen (16 keer) en 
(3) wanneer de groene bak 
of juist de grijze bak wordt 
geleegd (8 keer). Van de 50 
proefpersonen wisten 18 
mensen dat de Afvalwijzer 
ook via Internet te raadple-
gen is, 32 mensen wisten dit 
dus niet. 

Huis aan huis?
Vervolgens werd hen de vraag 
gesteld of zij het nodig vin-
den dat de gemeente geld 
uitgeeft aan de Afvalwijzer 
(gezien deze ook op Internet 
te vinden is), door de wijzers 
huis aan huis te bezorgen. In 
totaal vonden 25 mensen dit 
wél nodig, 21 niet en de rest 
had geen mening. De perso-
nen die het wel nodig vonden 
dat de Afvalwijzer dubbelop 
te raadplegen is, gaven voor-
namelijk het argument dat 
niet iedereen Internet heeft 
en dan voornamelijk oudere 
mensen niet. “Het is handig 
voor mensen die het vergeten, 
wat vaak oudere mensen zijn. 
En die groep heeft vaak geen 
Internet.” Ook vonden men-
sen de Afvalwijzer handig als 
controle en “zoveel geld kost 
het nou ook weer niet.” Het 
grootste argument tegen de 
huis aan huis bezorging was 
dat het schema al uitgebreid 
in de gemeentelijke adver-

tentie staat en via Internet 
te raadplegen is. Eén persoon 
komt met een oplossing: “De 
huidige Afvalwijzer is geldver-
spilling, een advertentie in de 
krant met een verwijzing naar 
de website waar de wijzer te 
vinden is zou beter zijn.” 

Conclusie
Al met al is er geen duidelijke 
conclusie uit deze steekproef 
gekomen. Wel dat ruim 80% 
bekend is met de Afvalwijzer 
en dat 40% het onzin vindt dat 
de gemeente deze ook huis aan 
huis bezorgt. Dat is een rede-
lijk groot percentage. Maar het 
percentage mensen dat het 
wel nodig vindt, ligt net iets 
hoger in dit onderzoek. Ook 
al heeft tegenwoordig bijna 
iedereen Internet (en kan hier 
ook mee om gaan), voor de ou-
dere mensen in ons dorp zou 
de gemeentelijke Afvalwijzer 
die in de brievenbus wordt be-
zorgd moeten blijven bestaan 
volgens de resultaten.

Niet ontvangen?
Mocht u de Afvalwijzer 2007 
niet ontvangen hebben, dan 
kunt u bij de Centrale Balie 
van het raadhuis alsnog een 
exemplaar halen. Natuurlijk 
kunt u de wijzer ook vanach-
ter uw computer downloaden. 
Ga naar www.zandvoort.nl --> 
loket --> folders --> Afvalwijzer 
2006.

Oud-Hollandse spellen middag 

De gezellige, warme en knusse 
huiselijke sfeer herleefd deze 
middag. Wat dacht u van 
authentieke Oud-Hollandse 
Spellen als ‘spiegelschrijven’,  
‘ringwerpen’ of de ‘biertol’. 
Maar ook lekker grabbelen 
voor leuke prijsjes, ballen 
gooien, het enveloppenspel 
en wat niet meer. Voor de 
snoepliefhebbers staat er een 
echte snoepkraam uit groot-

moeders tijd met authentieke 
snoepwaren.

Niet alleen voor opa’s en 
oma’s maar ook voor alle 
(klein)kinderen die graag eens 
willen meespelen met de spel-
len van vroeger. Deze middag, 
georganiseerd door Pluspunt 
en Stichting Zorgcontact, be-
gint om 15.15 en duurt tot on-
geveer 17.00 uur. 

Woensdag 18 april staat Het Huis in de Duinen in het teken 
van Oud-Hollandse spellen. In de grote zaal worden tientallen 
spellen opgesteld die vroeger werden gespeeld door de opa’s 
en oma’s van nu. 

Slotemakers anti-slipschool 50 jaar
Op zondag 16 september 1979, komt op het Circuit van Zand-
voort een einde aan het leven van een zeer bevlogen man. Tij-
dens een race met Chevrolet Camaro’s slipt de man die van 
slippen zijn beroep had gemaakt: Rob Slotemaker. Een colle-
ga-coureur had bovenop de Hunzerug olie verloren; dat verlies 
werd de ‘nestor’ van de toenmalige autorensport fataal. 

door Joop van Nes jr.

Ik herinner het me nog als de 
dag van gisteren. Mijn echtge-
note was in dienst van het cir-
cuit en de ‘dames van de Toren’ 
werkten op de racedagen, heel 
normaal. Ik kwam haar opha-
len na mijn eigen werk. Toen ik 
het complex opkwam heerste 
er al een gelaten stemming. Ik 
had dat niet direct in de gaten 
en ging nietsvermoedend de 
Toren in. Op de tweede ver-
dieping was, toentertijd, het 
kantoor en wat ik daar aantrof 
is eigenlijk met geen pen te 
beschrijven. Alle dames maar 
zeker ook de heren 
waren door ver-
driet nauwelijks 
aanspreekbaar. 
Na enig aandringen kwam 
het hoge woord eruit: “Rob is 
dood. Hij is geslipt en heeft 
dat niet gered!” Met ‘Rob’ be-
doelde iedereen uiteraard Rob 
Slotemaker. Bon vivant, cou-
reur, gentleman, vriend, ge-
zelligheidsmens, er zijn geen 
superlatieven genoeg aan te 
dragen om hem te omschrij-
ven. En toen was hij er ineens 
niet meer!

Anti-slipschool
Toch is zijn geest nog steeds 
aanwezig. Zijn naam leeft 
voort in de Slotemakers Anti-
slipschool, die kort geleden 
een grote verhuizing heeft 
ondergaan en nu over een 
uiterst moderne locatie, aan 
de rand van zijn geliefde cir-
cuit beschikt. Zijn ‘kind’ wordt 
dit jaar 50. Dit is het logische 
gevolg van de geschiedenis. 
Uitermate klein begonnen op 
een afgesloten gedeelte van 
het ‘oude’ circuit met een paar 
‘aftandse’ auto’s, doorgroeien 
naar de locatie aan de toe-
gangsweg bij ‘Tunnel west’ 
en dan nu naast de ingang 
van het circuit.

Slipschool
Toen tijdens een strenge win-
ter in het begin van de jaren 
50, toen de banen van de 
luchtmachtbasis Volkel, waar 

hij piloot was, niet begaan-
baar waren en de piloten 
zich stierlijk verveelden, zou 
Slotemaker zijn collega’s wel 
eens even vermaken door met 
zijn oude auto de ijsvlakten op 
de landingsbanen op te gaan. 
Hij ging als een gek in het rond 
maar tijdens dit ‘spelevaren’ 
kwam hij tot de ontdekking 
dat er een zekere regelmaat 
in het slippen bestond. En hij 
begon eraan te werken om zijn 
slippen te corrigeren. Hierdoor 
leerde hij zichzelf opzettelijk 
om 180 en 360 graden slips te 
maken en zijn auto toch nog 
goed op de weg te houden. 

Stap voor stap vervolmaakte 
hij zijn techniek en zocht hij de 
grenzen van het slippen.

Brood
O m d a t  o p 
een gegeven 
moment zijn 
contract bij de 
Luchtmacht af-
liep en er toch 
brood op de 
plank moest 
komen, vatte 
hij de koe bij de 
horens en start-
te een ‘school’ 
waar men de 
beheersing over 
de auto werd 
bijgebracht. Op 
een afgesloten 
gedeelte van het 
circuit, eigen-
lijk een uitloop 
van een bocht, 
werd de eerste 
school opgezet. 
Nu is het woord 
‘school’ wel erg 
hoog gegrepen. 
Niet meer dan 
een zeer oude 
caravan als les-
lokaal en een paar stokoude 
auto, waren de ingrediënten 
die hij zich kon veroorloven. 
De slipbaan zelf was glad-
gemaakt met zeep (volgens 

Slotemaker) maar dat was in 
feite afgewerkte olie, zoals ie-
dereen wel wist. Een beschei-
den begin derhalve, vooral als 
men de huidige, nieuwe, loca-
tie in ogenschouw neemt. 

Nieuwe locatie
Rond 1964 begon de school aan 
de Jac. P. Thijsseweg uit zijn 
voegen te barsten en moest 

er een nieuwe plaats komen 
waar hij verder kon uitbrei-
den. Hij leende bij een bank 
het, toentertijd, gigantische 
bedrag van fl. 80.000,00 en in-

vesteerde dat in een prachtige 
nieuwe school langs de toe-
gangsweg van het circuit. Hier 
begon hij met splinternieuwe 
Simca’s. Deze populaire auto’s 
stonden bekend om hun slip-
gevoeligheid als je een beetje 
te ver ging. Hij voorzag ze van 
een rode lamp op het dash-
board die ging branden als 
men het rempedaal aanraakte. 
Remmen is namelijk een han-
deling die men absoluut niet 
moet verrichten als een auto 
in de slip raakt. Menige cursist 
beweerde namelijk bij hoog en 

bij laag dat het 
rempedaal niet 
was aangeraakt. 
Nu kon de instruc-
teur bewijzen dat 
dit wel het geval 
was.

Talent
Slotemaker had 
altijd jongens op 
zijn school die 
de functie van 
baanspuiter, kof-
fiezetter, bood-
schappenjongen 
en slipdemon-
strateur invulling 
gaven. Veel geld 
was er voor deze 
knapen niet te 
verdienen. Wat 
wel te verdienen 
was, was de ge-
negenheid van 
‘Sloot’, zijn lessen 
en zijn vriend-
schap. Slotemaker 
voorzag een grote 
toekomst voor het 

super talent Wim Loos en voor-
spelde dat hij in de formule 1 
zou komen. Het nieuws van 
het overlijden van Loos sloeg 
dan ook in als een bom. In 1967 

reed hij in de 24 uur race van 
Francorchamps. Tijdens de 
nachtelijke uren moest hij uit-
wijken voor een raceongeval 
en raakte van de baan. De auto 
was nog redelijk intact maar 
Loos droeg geen gordels, die 
zaten er niet in! Slotemaker 
had al een afspraak bij Ferrari 
voor Loos. Hij zou er nooit ge-
bruik van kunnen maken.

Jan Lammers
Zijn tweede ‘ontdekking’ was 
Jan(tje) Lammers. Slechts drie 
turven hoog en nauwelijks 
met zijn hoofd boven het 
stuur uitkomend herkende hij 
een nieuwe ster. In de eerste 
race waarin Lammers startte, 
besteeg hij meteen, op over-
tuigende wijze, de hoogste 
trede van het podium en dat 
zou hij nog vele malen daarna 
doen. Lammers had voor de 
rest van zijn carrière de vol-
ledige steun van Slotemaker. 
Hij voorspelde vol overtuiging 
dat Jan ooit wereldkampioen 
zou worden. Wat het betekent 
als Slotemaker achter iemand 
staat, merkte Lammers in 1978. 
Slotemaker beleende zijn huis 
om het voor Jan mogelijk te 
maken om in de Formule 1 te 
stappen, toen hij geen sponsor 
kon vinden.

Camaro
In 1975 zou Slotemaker, met 
nog enkele vrienden, zich vol-
ledig werpen op het racen met 
de Chevrolet Camaro. In dat 
jaar werd hij direct Nederlands 
kampioen Groep 1. De groep 
die hem sponsorde hield op 
een gegeven ogenblik op te 
bestaan, maar de Camaro 
bleef hij trouw tot in de dood: 
letterlijk.
Bron: Rob Slotemaker, de legende

Without history no future!

Rob Slotemaker

De eerste antislipschool
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Loeris eindelijk op ‘zijn’ paaseiland

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

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

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

Filmclub Simon van Collum

Little Miss Sunshine
Er is veel te bewonderen 
aan Little Miss Sunshine. 
De zorgvuldige timing 
van de vele grappen en 
de glasheldere manier 
van vertellen. De cast, 
die bestaat uit persona-
ges met wie je wel vrien-
den zou willen worden. 
En de boodschap, die 
ons leert dat meedoen 
belangrijker is dan win-
nen, dat de Amerikaanse 
samenleving wel eens 
te ver doorschiet in 
het verheerlijken van 
de Amerikaanse droom 
en dat daar verduiveld 
gemene kantjes aan zit-
ten. 

De familie
Een overwerkte, tegen 
de klippen op verzoe-
nende moeder. Een car-
rièrematig mislukte va-
der met een beroep als 

een zakje instant-satire: 
motivatietrainer. Een 
recreatiedrugsgebrui-
kende opa. Een suïcida-
le homoseksuele oom, 
Universtitair Docent in 
Proust. En natuurlijk het 
kleine meisje voor wie 
deze hele ‘dysfunctional 
family’ op reis gaat: een 
dik bebrild propje dat zo 
positief en ambitieus is 
ingesteld dat ze denkt 
een kinder-missverkie-
zing te kunnen winnen. 
Hun zelfgekozen vervoer 
is niet de trein of - nog 
waarschijnlijker - een 
bijna-afschreven MPV 
uit begin jaren negen-
tig. Het gezin bezit een 
oude Volkswagenbus, 
dat ultra-leuke fetis-
hwagentje voor alle 
Amerikanen met linkse 
babyboomernostalgie. 
En dan nog die secuur 

bijeengezochte Leuke-
Wansmaakinterieurs. 

Zelfbevestiging
En het rare is: zulke 
films worden al jáááren 
gemaakt in Amerika. 
Verhaaltjes waarin een 
moderne variant van het 
geloof in de goede wilde 
wordt beleden - hoe la-
ger op de maatschappe-
lijke ladder, hoe beter en 
echter en sympathieker 
de mens verondersteld 
wordt te zijn. Ze maken 

geen cinema die onder-
zoekt, opnieuw vraagt, 
nieuwsgierig is en een 
wereldbeeld wil bijstel-
len, maar die zelfge-
noegzaam bevestiging 
zoekt en uitdeelt van 
hun eigen sprookjes-
achtige lifestyle-wereld-
beeld. Zo behaagziek 
dat het écht niet zo ver-
bazend is dat een grote 
studio als Fox er op het 
Sundance Festival de 
grootste distributiedeal 
ooit voor over had.

Wat is er zo leuk aan jouw hobby? Deze vraag werd 
Annet Westenburger (23 jaar) gesteld. Elke week 
staat een hobby of sport centraal op deze pagina 
voor de jongerenlezers van de Zandvoortse Cou-
rant. En deze week is het de beurt aan Annet haar 
passie: zingen bij de The Beach Pop Singers! “Vrijdag 13 april, half twee”, 

zegt de vrouwelijke compu-
ter aan de andere kant van 
de lijn. Hoewel ik in het begin 
een beetje twijfelachtig ben 
over de combinatie van vrij-
dag en 13, druk ik toch op de 1 
voor bevestiging. Met vrijdag 
de 13e heb ik tenslotte niks. 
Ook niet als het om mijn 
auto theorie-examen gaat!

“Je bent een moedige meid”, 
reageert mijn rij-instructeur 
als ik hem het heugelijke 
nieuws vertel. “Moedig?”, 
denk ik bij mezelf, “omdat ik 
op vrijdag de 13e een examen 
durf te maken?” Het schijnt 
zo te zijn. De ongeluksgekte 
van vrijdag de 13e wordt 
steeds groter in ons land. 
Tegenwoordig durft bijna 
niemand meer iets te on-
dernemen op deze beruchte 
dag. In grote steden merkt 
men zelfs aan het openbaar 
vervoer dat er meer mensen 
thuis blijven. Het is typisch 
Nederlands, dat pessimisti-
sche gedoe. Ik zou het wel 
weten als ik baas van de 
‘feestdagen’ was. Ik zou deze 
ongeluksdag omtoveren tot 
een nationale geluksdag! 
Zodat iedereen op deze dag 
de deur uit gaat in de hoop 
zijn geluk te beproeven. Het 
lijkt me één groot feest; de 
straten overvol en ieder-
een vrolijk vanwege ‘lucky 
day’. Voorlopig lijkt het dat 
ik daar weinig inbreng in 
zal krijgen en is het enige 
wat ik kan doen een lucky 
day voor mezelf invoeren. 
Aankomende vrijdag de 13e 
lijkt me daarvoor een mooie 
gelegenheid!

Niks aan de hand dus voor 
mij, 13 april. Ik ga zonder zor-
gen en een beetje gezonde 
spanning, richting het CBR. 
Er zijn tenslotte veel engere 
dingen dan de combinatie 
van een dag en een getal 
om bang van te worden. 
Volgens mij kan ik er vrijdag 
alleen maar mijn voordeel uit 
halen. Want mocht ik nou fa-
len, dan heb ik tenminste een 
excuus!

Pauline

Vrijdag de 13e 

Het is vrijdagavond even na 
tien uur en Annet is klaar met 
de repetities. Elke week oefent 
zij om acht uur samen met The 
Beach Pop Singers in het jeugd-
gebouw van de Protestantse 
Kerk aan het Kerkplein. “Ik zie 
de vrijdagavond echt als een 

avondje uit. Het 
is er superge-
zellig en ik kan 
er echt mijn ei-
gen ding doen”, 
aldus Annet . 
Sinds het begin 
van The Beach 
Pop Singers zit 
ze er al bij. Haar 
ouders en toen-
malige vriend 
(ze zijn inmid-
dels getrouwd 
en hebben een 
wolk van een 
zoontje) zijn de 
oprichters van 
het koor dat in-

middels vier jaar bestaat. Het 
genre dat gezongen wordt 
is voornamelijk pop. “Het 
leukste nummer vind ik toch 
Somebody to Love van Queen. 
Daar heb ik als alt de leadpartij 
en dat zingt heerlijk weg”, ver-
telt Annet enthousiast. 

In een speciale opstelling 
van sopranen, alten, teno-
ren en bassen is het koor zo 
ingedeeld dat iedereen tot 
zijn recht komt. Samen met 
vier andere alten staat Annet 
rechtsvoor in het koor. Ook met 
optredens staan The Beach 
Pop Singers zo opgesteld. 
Afgelopen woensdag trad het 
koor op in een circustent van 
Casablanca in Amsterdam. 
Met gastoptredens van Bob 
Lewis, Rick van der Kroon, 
Robert Suyl en Kees Taal was 
de tent bomvol. “Natuurlijk is 
het leuk om op te treden, maar 
ik hoef niet persé solo te gaan 
zingen. Zingen is mijn lust en 
mijn leven. Thuis zing ik altijd 
mee en staat mijn mp3speler 
altijd aan.”

Zingen vormt de rode draad in 
haar leven. Sinds haar negen-
de jaar zingt ze al bij diverse 
koren. The Beach Pop Singers 

is echt een koor waar ze zich 
thuisvoelt. “Ik kan er compleet 
mezelf zijn, er is ruimte voor 
discussie en vooral: het is er 
ontzettend gezellig. Iedereen 
zingt met volle borst mee en 
dat geeft gewoon een boost”, 
vertelt Annet na afloop van de 
repetitie. Het helpt natuurlijk 
ook wel dat haar ouders, man 
en beste vriendin op het koor 
zitten. “In mijn situatie geldt 
zeker dat het heel familiair is, 
maar dat vind ik wel gezellig. 
Haar man Arno is dirigent en 
tevens pianist. “Nu heb ik nog 
meer reden om altijd naar 
de aangever te kijken”, lacht 
Annet enthousiast. “Nee hoor, 
even zonder dollen, zingen 
is mijn passie en het koor is 
de perfecte gelegenheid om 
te oefenen. Ik raad iedereen 
aan om zingen als uitlaatklep 
te gebruiken. Dus als je een 
gaatje overhebt, kom vrijdag 
gerust langs! 

Annet
In the Picture…

Hoe heet je we-
blog/website?
“Mijn site, die ik samen met een 
vriend heb opgestart, heet www.
luxlife.nl. Sinds september 2005 
organiseren wij het gelijknamige 
evenement in het Patronaat in 
Haarlem.” 

Wat staat er op?
“De site heeft een informe-
rende functie. Er staan foto’s 
en videofilmpjes op van de 
voorgaande edities, aankon-

digingen voor volgende feesten, 
bezoekers hebben de mogelijkheid zich via de site te abonneren 
voor de nieuwsbrief. Momenteel is de Luxlife website verder in 
ontwikkeling; uiteindelijk zal het mogelijk moeten worden via de 
site direct entreekaarten te kunnen bestellen.”

Wat wil je ons ermee vertellen en laten zien?
“Door middel van de site proberen wij iedere bezoeker een duidelijk 
beeld te geven van de dingen die wij doen en wat wij voor de bezoe-
ker kunnen betekenen. Ik denk dat de foto’s die op de site staan 
daar veel aan bijdragen. Een bepaalde sfeer kan je immers veel 
beter laten zien met een foto dan met een lap tekst. Ik zou zeggen, 
neem eens een kijkje en laat mij horen wat je er van vindt!”

Hoeveel hits heb je?
“We krijgen maandelijks een kleine 2000 unieke bezoekers.”

Heb je ff…
… voor Stefan Verhoef,

JONG!
Column

I Know Where It’s @
Zat. 14 april: 
Openingsfeest van Republiek Bloemen-
daal. De deuren van het strandpavil-
joen openen om 17.00 en de toegang is  
gratis. Met Dj’s Kevin&Rogor, Stijn, Philip 
Young, Brian S. en Raymundo dansend 
het nieuwe zomerseizoen in!

Zat. 14 april: 
Wederom live muziek in muziekcafe 
Sandbar. Deze week een Jon Bon Jovi 
Tribute, vanaf 21.30 uur. Met de nieuwe 
nachtvergunning kan het feest door-
gaan tot 05.00 uur. 

Zon. 15 april: 
Vanaf nu iedere zondag live muziek bij 
strandpaviljoen 14: Bruxelles aan Zee. 
Deze week ‘Surprice’. Het feest begint 
om 16.00 uur. 

Din. 17 april: 
Salsa Party bij Take Five aan Zee. 
Voorafgaand aan het feest een gra-
tis proefles salsadansen. De proefles  
begint om 19.00 waarna het feest om 
20.00 uur onder muziek van DJ Willy 
los zal barsten. Om 00.00 sluiten de 
deuren van het permanente strand-
paviljoen. 

23 jaar en ondernemer

Top tien
meest gestolen 

hotelspullen
1. handdoeken en washandjes

2. shampoos en zeepjes

3. waterkaraffen

4. badjassen

5. afstandsbediening tv

6. kalenders

7. minibarproducten

8. badmatten

9. kopjes en glazen

10. koffie- en theelepeltjes, 

 theehouders, e.d.
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Politie pleit voor afdoende alarmering
“Laat weten welke contactpersoon we in geval van 
nood moeten waarschuwen.” Wijkagent Henk Kom-
mer doet in het wekelijkse Inlooppunt een dringend 
beroep op de aanwezige senioren. “Als alleenstaande 
oudere weet je maar nooit wanneer je hulp nodig 
hebt.” Een alarmknop van Pluspunt is dan het meest 
effectief.

Steeds vaker wordt de politie 
bij ongevallen van alleen-
staande ouderen geroepen. 
Een contactpersoon die een 
huissleutel heeft, is dikwijls 
niet bekend. “Als je dan hul-
peloos in de gang ligt is het 
nuttig voor de politie te we-
ten wie een huissleutel heeft” 
zegt wijkagent Henk Kommer 
“Dan hoeven we geen ruit in 
te slaan.”

Stel, iemand ligt met een 
gebroken been op de grond, 
niet in staat iemand te waar-
schuwen. Persoonsalarmering 
werkt dan het meest ideaal, 
zeker voor zelfstandig wo-
nende senioren. Ook voor ge-
handicapten en chronisch zie-

ken is een alarmknop 
uiterst zinvol. Een 
alarmeringssysteem 
werkt dan als eerste 
hulp bij ongelukken. 
Met één druk op de 
knop aan halsketting 
of polsband kan dan 
24 uur per dag hulp 
ingeroepen worden. 
“Denk ook aan plot-
selinge ziekte of on-
raad” houdt Kommer zijn ge-
hoor voor. “En indien u ’n dag 
of wat niet thuis bent, vertel 
de buren dan wie de sleutel 
heeft.”

“Een persoonlijke alarmknop is 
in zo’ noodgeval dé ideale op-
lossing, dan komt snel hulp” 

vult Nathalie Lindeboom van 
Pluspunt aan. “Ga eens langs 
bij Loket Zandvoort in het 
Gemeenschapshuis, daar kan 
men u verder informeren.” Een 
afspraak is niet nodig; de ope-
ningstijden zijn maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
telefoon: 5740450.

Nostalgie op glanzende schijf
Het radiotoestel vorm-
de het centrale punt 
in huis. Het hele ge-
zin leefden mee met 
Paul Vlaanderen, de 
Familie Doorsnee en 
Sprong in het heelal. 
De hoorspelen op de 
radio waren het hoog-
tepunt in de jaren 50. 
Die nostalgische ver-
halen zijn nu beschik-
baar op CD.

De tijdperk van de 
Solex 3800 en van 
Doris Day. Een gouden 
tijd voor de radio; de ultieme 
ontspanning voor het hele 
gezin. Honderden luisterden 
met rode oortjes naar hoor-
spelen als ‘Paul Vlaanderen en 
het Margo-Mysterie’ en ‘Het 
Marsmysterie’. In het familie-
programma ‘Ga er eens even 
voor zitten’ genoot ieder van 
het hoorspel ‘Koek en ei’.

In populariteit is het hoorspel 
Paul Vlaanderen nooit geëve-
naard. De Engelse schrijver 
Francis Durbridge schiep Paul 
Vlaanderen en diens echtge-
note Ina. In de serie hoorspe-
len raakt schrijver en detective 
Vlaanderen verstrikt in span-
nende avonturen. Vanaf 1939 
gingen Paul, Ina, inspecteur 
Raine en Sir Graham Forbes 
regelmatig op onderzoek. 
Dertig jaar lang luisterde half 
Nederland naar de avonturen 
van de detective. In de begin-

tijd van de radio was er nog 
geen goede apparatuur om 
de hoorspelen op te nemen. 
Daardoor zijn alleen de afle-
veringen vanaf 1959 bewaard 
gebleven. Deze zijn nu voor het 
iedereen beschikbaar op CD.

Op CD zijn ook bijzondere 
producties verkrijgbaar; zoals 
“Erik of het klein insecten-
boek” naar het beroemde boek 
van Godfried Bomans bewerkt 
tot hoorspel. Voor het eerst in 
de geschiedenis is er nu een 
volledige Nederlandstalige 
audioversie van het wereld-
beroemde toneelstuk Hamlet 
van William Shakespeare op 
CD. Een cadeautip voor uw 
kleinkinderen:  Sjakie en de 
Chocoladefabriek, naar het be-
kendste kinderboek van Roald 
Dahl. Zie internetsite www.
theaterboekwinkel.nl/muziek/
dramahoorspel.html

Hoe ouder, hoe gekker…
Ongelofelijk maar waar gebeurd. Tussen al het grote,  
grauwe wereldnieuws duikt zo af en toe een amusant  
artikel op. Zo ook een verhaal in het boek ‘Calling it quits’  
van Deirdre Bair.

Hun huwelijk ging zijn 42ste 
jaar in. Margaret en Harry 
kregen steeds meer bonje: ze 
vochten elkaar de tent uit. Dus 
besloot het stel uit elkaar te 
gaan. Ze verloren elkaar uit het 
oog en hadden onderling geen 
enkel contact meer.

Twintig jaar na hun scheiding 
krijgen ze allebei de ziekte van 
Alzheimer. Beiden zijn inmid-
dels dik in de tachtig. Hun 
dochter ziet als enige oplos-
sing haar beide demente ou-

ders in huis te nemen. Gezien 
hun beider voorgeschiedenis 
had ze zich al voorbereid op 
enorme ruzies, maar tot haar 
stomme verbazing bleven die 
uit. De twee ouderen herken-
nen elkaar niet en hebben 
zelfs reuze plezier met elkaar. 
Beiden zeiden het jammer te 
vinden elkaar niet eerder ont-
moet te hebben; ze zouden 
immers een geweldig koppel 
zijn geweest. Ze halen zelfs 
herinneringen op over elkaars 
miserabel huwelijk.

Presentatie Tai Chi in Inlooppunt
De van oorsprong Chinese sport heeft een heilzame werking. 
Het regelmatig beoefenen van de bewegingssport geeft  
levenskracht, ontspanning en rust. Doelstelling van de we-
reldwijde sportvereniging is Taoïstische Tai Chi voor iedereen  
toegankelijk te maken. 

Vooral voor ouderen is een 
soepel leven van groot belang. 
Een van origine Chinese bewe-
gingssport draagt bij tot een 
fit lichaam en geest. Christine 
Bol vertelt in de bibliotheek 
haar ervaringen met de bewe-
gingssport Taoïstische Tai Chi. 

Het Inlooppunt in het zaaltje 
is iedere woensdag een ont-
moetings- en informatieplek 
voor ouderen.

Onder het genot van een 
(gratis) kop koffie volgt een 
beeldende presentatie van 

een aantal oefeningen. Met 
trage bewegingen als in een 
langzaam lopende film bewe-
gen armen en benen van haar 
leerlingen. “Het ziet er héél re-
laxed uit” zegt Christine als de 
zaal zachtjes grinnikt. De oefe-
ningen kunnen ook zittend op 
een stoel een heel effectieve 
werking hebben. Met een de-
monstratie bewijst Christine 
dat het uitstekend gaat en 
vele aanwezigen doen zittend 
de armoefeningen mee. Na af-
loop verzucht een deelneem-
ster: “Hè, hè, dat heeft me even 
goedgedaan”.

Tai Chi is een traditionele 
Chinese oefening die bestaat 
uit langzame, gracieuze bewe-
gingen die zowel lichaam als 
geest versterken en ontspan-
nen. De rondgedeelde folder 
meldt dat er vrijblijvende in-
troductielessen worden ge-
geven in Pluspunt Noord op 
donderdagochtend 26 april 
van 9.30-11.30 uur. Informatie: 
023-5718403 

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

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

April Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Ho Yau Kai
   (kipblokjes in oestersaus)

* 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*

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Zin 
om te sporten?

kijk op 
www.sportinzandvoort.nl

Gebruik altijd uw ZandvoortPas!

Lentekriebels?
Bloemenkriebels!

OPEN GOLF ZANDVOORT

Nationale Open Golfdag 
Zaterdag 14 april 2007 van 12:00-17:00 uur

* Professionals aanwezig

* alle facetten van het golfspel komen aanbod

* clinics

* leuke dingen voor de kids

* voor jong en oud

* iedereen is welkom

info@opengolfzandvoort.nl
Tel : 023-5715743

Wekelijks de
krant lezen 
via internet: 

www.zandvoortsecourant.nl
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Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

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

DNRT weer van start

Afgelopen weekend was de 
seizoensstart op Circuit Park 
Zandvoort. Zowel de trainin-
gen als de races zijn op de-
zelfde dag geprogrammeerd 
en dit jaar is dat voor een veld 
van maar liefst 44 auto’s!

Eerste pole
Keff had de eerste training ge-
bruikt om zijn nieuwe team-
maat de weg te wijzen op het 
Zandvoortse duinencircuit en 
maakte en passant de twee-
de tijd. De tweede training 
was nog beter, waardoor hij 
de eerste pole position van 

dit seizoen binnenhaalde. De 
daaropvolgende race sloot Keff 
winnend af.

Hoge ogen
De tweede en derde race verlie-
pen niet naar wens (Keff werd 
onder andere van de baan ge-
drukt) maar toch werd onze 
aimabele plaatsgenoot als 
tweede van de hele dag ge-
kwalificeerd. De voortekenen 
zijn dus gunstig, Ard Keff kan 
dit jaar hoge ogen gooien! De 
volgende race om het DNRT 
zal op Zolder (B) op 15 mei aan-
staande plaatsvinden.

Autosport		

De series om het kampioenschap in de DNRT zijn weer van 
start gegaan. Eén van de grootste kanshebbers op de titel van 
2007 is plaatsgenoot Ard Keff. Dit jaar rijdt de lange coureur 
weer in de BMW E30 Cup, dezelfde als afgelopen jaar.

Prima afsluiting Lions dames

Coach Johan Beerepoot was 
na afloop van de partij dan 
ook een tevreden mens. Zijn 
team had in deze wedstrijd 
opnieuw laten zien in de af-
gelopen maanden gegroeid 
te zijn, ondanks veel blessu-
releed onder basisspeelsters. 
De plaatsvervangers ontwik-
kelden zich de afgelopen 
wedstrijden maximaal, dat 
bleek ook afgelopen zater-
dag. 

Onze Gezellen begon matig 
aan het duel waardoor Lions 
al snel zes punten voorsprong 
kon opbouwen, die na het 
eerste kwart zelfs was op-
gelopen tot tien. In de 16-10 
voorsprong had Martina Loos 
met 12 punten het grootste 
aandeel. In het tweede kwart 
kwam Onze Gezellen beter in 
het spel en kwam terug tot 
25-23 bij de basketwisseling.

In de derde tien minuten 
kwam Onze Gezellen bij 30-30 
even op gelijke hoogte, maar 
kwam nooit verder dan een 
voorsprong van twee punten 
(31-33). Tegen het einde van het 
part nam Lions weer het ini-
tiatef, wat resulteerde in een 
voorsprong van tien punten 
(46-36). In het vierde kwart 
was de voorsprong weer snel 
teruggelopen tot één punt 
(46-45). In een bloedstollende 
eindfase, waarin Tessa de Boer 
haar kwaliteiten demonstreer-
de, bleef het team van coach 
Johan Beerepoot glansrijk 
overeind en won verdiend 
met 54-51.

Heren
Het herenteam van Lions be-
gon met het minimale aan-
tal van vijf spelers aan het 
duel met rode lantaarndra-
ger Windmills uit Zaandam. 

Basketbal		

Het damesbasketbalteam van The Lions heeft het seizoen 
voortreffelijk afgesloten met een 54-51 overwinning op Onze 
Gezellen.  Deze runner-up neemt achter kampioen FAC de 
tweede plaats op de eindranglijst in, direct gevolgd door The 
Lions dat via deze overwinning net als vorig seizoen op de 
derde plaats beslag wist te leggen.

Windmills leek in het eerste 
part de wedstrijd al te beslis-
sen. Halverwege was het 6-17 
voor de bezoekers, maar na 
de eerste tien minuten was 
het 20-24. In het tweede part 
kreeg Lions al direct een te-
genslag toen Robert ten Pierik 
geblesseerd moest uitvallen. 
Wie gedacht had dat de strijd 
nu beslist was kwam bedro-
gen uit, want de mannen van 
speler/coach Marvin Martina 
toonde karakter, al was de 
achterstand bij de rust nog 
39-46.

In de tweede helft, toen Ten 
Pierik het op halve kracht weer 
probeerde, bleek dat Lions over 
zeer veel kwaliteiten beschikt. 
Onder leiding van Ron van der 
Meij en Melvin Martina (45 
punten) werd punt voor punt 
van de achterstand afge-
snoept, wat resulteerde in een 
64-61 voorsprong na de derde 
periode. In het vierde kwart 
ontspon zich een boeiende 
partij basketbal, waarin beide 
teams om beurten het initia-
tief namen. In de slotfase had 
Windmills aanvankelijk een 77-
78 voorsprong, die uiteindelijk 
door Lions werd omgebouwd 
naar een 87-83 overwinning.

ZSC’04 stunt tegen Koninklijke HFC 

ZSC’04 stond na een helft 
spelen met 4-0 achter, waar-
bij de mannen geen ant-
woord hadden op het spel 
van de Haarlemmers, waar 
ex-Zandvoort spelers Remco 
Ronday en Raymon Hölzken 
in uit kwamen.

In de tweede helft deed 
ZSC’04 iets terug door een 
goal van Jordi Joachim, maar 
direct daarna scoorde de 
Koninklijke de 5-1. Daarna 
was het keeper Sander van 
der Wal die door twee mooie 
goals ZSC’04 het geloof in ei-

gen kunnen deed oplaaien. 
Via 5-4 en 5-5 (met opnieuw 
Van der Wal) werd HFC ner-
veus. Langzaam sloop er ver-
twijfeling in de Haarlemse 
ploeg. Met een doelpunt 
van Mark Hoppe stond 
ZSC’04 zelfs met 5-6 voor. 
Lang mocht de ploeg daar 
echter niet van genieten. De 
scheidsrechter had de wed-
strijd volledig in de hand 
maar moest toch vier keer 
geel trekken. Een keer voor 
een HFC speler wegens aan-
merkingen, en Bas Lemmens 
ging op de bon voor te wei-

Futsal

Het bekerduel tussen ZSC’04 uit de derde klasse en Konink-
lijke HFC uit de hoofdklasse had de echte kenmerken van een 
bekerduel. Vooral in de beginfase was het verschil tussen de 
ploegen groot. ZSC’04 was wel geconcentreerd, maar speelde 
nerveus. 

nig afstand bij het nemen 
van een vrije trap. 

Dure fout
Via 6-6 leek ZSC’04 op een 
gelijkspel af te koersen. Maar 
door een foute keeperswissel 
aan de kant van HFC moest 
de Haarlemse ploeg met vier 
man verder. Deze fout werd 
in de allerlaatste seconde af-
gestraft door Mitchell Post 
die met 6-7 voor een da-
verende verassing zorgde. 
ZSC’04 bekert verder, maar 
gemakkelijk ging het niet. 
“In de eerste helft speelden 
we teveel met HFC mee”, was 
het commentaar van coach 
Marcel Paap na afloop, “toch 
moet ik iedereen een pluim 
geven. De tweede helft was 
gewoon vreselijk goed van 
onze kant.”

 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
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee

De Vrolijke Koster
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
La Fontanella
Meijer Advocaten
Motorrijschool Goede
Open Golf Zandvoort
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt Boomhut
Restaurant (Nieuw)
Sandbar
SKiP
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Ard Keff voorop in de strijd Foto: Chris Schotanus



22 23

Zandvoortse Courant • nummer 15 • 12 APRIL 2007

Podiumplek Dillon Koster tijdens paasraces

“Ik schrok me wezenloos toen 
het gebeurde. Ik ben direct 
mijn auto uit gesprongen om 
die man uit zijn auto proberen 
te halen”, aldus de Prins. Het 
kostte de hulpdiensten enige 
moeite om Van Os uit de wa-
gen te halen, maar de coureur 
kon zijn wrak uiteindelijk te 
voet verlaten. Later is hij als-
nog naar het ziekenhuis ver-
voerd om voor een nacht ter 
observatie te blijven.

Hetzelfde gebeurde ook met 
Riccardo van der Ende nadat 
deze een zetje had gekregen 
van Donald Molenaar. Vice 
kampioen Van der Ende spinde 
en kwam bij het ingaan van de 
Hugenholtzbocht 
dwars te staan. 
Teamgenoot van 
Molenaar Rory 
Bertram kon Van 
der Ende niet meer 
ontwijken. Evenals 
Zandvoorter Allard 
Kalff, die geluk-
kig relatief weinig 
schade er aan over-
hield. In de chaoti-
sche eerste race 
werd Tim Coronel 
eerste, Riccardo van 
der Ende tweede 
en Bas Schothorst 
derde.

De tweede race verliep vrijwel 
zonder schade. De gelukkige 
winnaar hier was Haarlemmer 
Sebastiaan Bleekemolen, die 
van pole mocht vertrekken. 
Nieuw is dat bij de eerste 
acht van de uitslag in de eer-
ste race er in de omgekeerde 
volgorde wordt vertrokken in 
de tweede race. Tim Coronel 
werd tweede en Zandvoorter 
Dillon Koster derde. “Ik was erg 
blij met deze podiumplek en 
heb veel te danken aan mijn 
teamgenoot Marc Koster, die 
achter mij vierde werd”, aldus 
Dillon Koster. 

Clio’s
Opvallend was ‘good-old’  

Autosport

Michael Bleekemolen uit Aer- 
denhout in de DunlopSport-
MaxxClioCup. De racenestor 
is al veertig jaar bezig en wist, 
net als zijn zoon Sebastiaan bij 
de BMW’s, door het systeem 
van de omgekeerde start-
volgorde de tweede race te 
winnen. “Het was wel oplet-
ten, maar toen ik Melvin de 

Groot achter mij zag 
ben ik toch wat har-
der gaan rijden”, aldus 
Bleekemolen senior.

Formule Ford
Minstens zo opvallend 
was de drievoudige 
winst van Fransesco 
Pastorelli in de Formule 
Ford. Daarmee slaat 
Pastorelli gelijk al een 
behoorlijke slag in 
het kampioenschap. 
Zandvoorter Jan Paul 
van Dongen reed drie 
degelijke races. 

Swift & Cupra
Steve Kirsch uit Duitsland 
ging tot twee keer toe met 
de winst in de Formido Swift 
Cup aan de haal. De equipe 
van Ronald Morien en Ferry 
Duivenvoorde moest wat har-
der werken voor hun beide 
zeges in de Seat Cupra Cup. De 
Landmachtdames Van der Sloot 
en Verschuur kwamen niet ver-
der dan de tweede plek.

Het volgende raceweekend 
is in het eerste weekend van 
mei waarbij de WK toerwa-
gens Zandvoort aandoen. Tom 
Coronel voorspelt al dat het 
publiek veel spektakel staat 
te wachten.

Tennis

Ambitieuze tennisclub gaat voor 
kampioenschap

Het eerste gemengde tennisteam van Tennisclub Zandvoort, 
wil dit seizoen kampioen worden in de landelijke hoofdklasse. 
Volgens trainer/coach Dick Suyck is er een team gevormd met 
ervaren speelsters en spelers en zou het zomaar als eerste 
kunnen eindigen in de competitie, die komende zondag be-
gint. Hierdoor zou de grootste sportvereniging van Zandvoort 
na een afwezigheid van een aantal jaren weer terug zijn in het 
walhalla van de vaderlandse tennissport: de eredivisie.

Het team bestaat dit jaar uit 
drie dames en drie heren die 
wisselend ingezet kunnen 
worden. Routiniers Andrea 
v.d. Hurk en Mireille Bink krij-
gen gezelschap van de van 
Popeye Gold Star overgeko-
men Suzanne Trik. 

Heren
Bij de heren is ook een nieuwe 
speler aangetrokken. Marcus 
Hilpert is de nieuwe man. 
Hij speelde vorig seizoen bij 
Victoria en heeft eredivisie-
ervaring. Hilpert wint zo goed 
als alle 35+ toernooien en 
is bij de eerste tien (7) op de 
Nederlandse ranking in zijn 
leeftijdscategorie te vinden. Hij 
zal in ieder geval de eerste drie 
wedstrijden moeten spelen 
want Sander Koning is op dit 
moment nog in de Verenigde 
Staten en kan alleen de laatste 
vier wedstrijden worden inge-
zet. ‘Good-old’ Raoul Snijders 
zal ook dit seizoen weer voor 
TCZ in het strijdperk treden. 

Suyck is ervan overtuigd dat 
hij een sterk team heeft. Hij 
spreekt van een ervaren team 
waarvan de leden goed met 
elkaar om kunnen gaan. Zo 

zijn Trik, V.d. Hurk en Bink al 
jaren vriendinnen. Suyck wil 
dan ook voor maar één ding: 
kampioen worden! Als dat 
gebeurt zal TCZ  weer naar 
de eredivisie promoveren, 
een plaats die van oudsher 
eigenlijk bij Zandvoort past. 
Niet alleen het eerste team 
speelt hoog. Ook het tweede 
en derde team behoren tot de 
regionale top.

Halve competitie
De competitie is een zoge-
naamde ‘halve competitie’. 
Dat betekent dat er slechts 
één keer tegen alle tegen-
standers gespeeld zal worden. 
Aangezien er acht teams mee-
doen in de hoofdklasse, zijn er 
zeven wedstrijden gepland. 
Slechts drie daarvan zullen 
op het complex De Glee, aan 
de Kennemerweg, afgewerkt 
worden. De data zijn: zondag 
15 april, zondag 29 april en 
Hemelvaartsdag, donderdag 
17 mei. De wedstrijddagen 
beginnen om 10.00 uur met 
2 dames enkelspelen, gevolgd 
door 2 heren enkelspelen en 
vervolgens 1 dames en 1 heren 
dubbel. Afgesloten wordt met 
2 mixed dubbels.

Het leek allemaal zo mooi. De eerste race van de Samsung 
BMW130i cup, maar voor sommige rijders eindigde de race in 
tranen. De eerste grote klap was in ronde 6, toen Prins Pie-
ter Christiaan van Oranje Nassau dwars kwam te staan bij 
het uitkomen van de Audi S bocht. Een aantal collega rijders 
wist hem te ontwijken, alleen de onfortuinlijke Henry van Os 
kon dat niet en maakte ongewild een luchtreis die eindigde in 
brokstukken.

Bas Lemmers komt voor zijn tegenstander

KAKURO
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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 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.

Dit is Mugje, nou ja eigenlijk Mug. Het is een 
grote gecastreerde kater van een jaar of vijf. 
Hij is gevonden en niet meer opgehaald door 
de eigenaar. Het is echt een superkat. Hij is 
lief en knuffelt het liefst de hele dag. Hij 
loopt dan achter je aan het miauwt dan net 
zo lang totdat je hem optilt en hem heerlijk 
vertroeteld. Hij is dus graag bij mensen in de 
buurt en vindt dan eigenlijk alles wel goed. 
Hij kan hier goed omgaan met andere kat-
ten en ligt lekker lang uit in het zonnetje. Hij 
zoekt wel een huis met een tuin, want hier is 
hij ook vaak buiten te vinden. Binnen zitten 
de hele dag, is echt niks voor hem. Mug kan 
waarschijnlijk gewoon in een gezin want hij 
is echt lief voor iedereen. Wie zoekt er een 
knuffelkat en houdt wel van een grote ster-
ke kater? Die moet echt even kennis komen  
maken met Mug. Hij wacht met smart op 
zijn nieuwe baas. Ga kijken in het dierenasiel, 
Keesomstraat 5, tel: 023-5713888. 
Geopend van maandag tot en met zater-
dag tussen 11.00 uur en 16.00 uur of kijk op  
www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier 
van 
de 
Week
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MUGJE

Nieuw veld voor 
soft- en honkballers

Komende zondag spelen de 
honkbal aspiranten om 14.00 
uur de openingswedstrijd te-
gen Thamen 2 uit Uithoorn. 
Naast het aspiranten honk-
balteam neemt ZSC ook met 
een aspiranten softbalteam 
deel aan de competitie van de 
KNBSB. 

Het dames- en herenteam 
starten komend weekend ook 

met de competitie. De heren 
doen dit zaterdag om 18.00 
uur met een uitwedstrijd te-
gen Vennep Flyers 2 in Nieuw 
Vennep. Het team is ingedeeld 
in de 4e klasse E. 

De dames komen uit in de  
6e klasse E en beginnen 
maandagavond om 19.00 
uur met een uitwedstrijd  
tegen TYBB.  
     

De soft- en honkballers nemen komende zondag het nieuwe 
veld in sportpark Duintjesveld in gebruik. Het is een moderne 
accommodatie inclusief dugouts en een lichtintstallatie, die 
de club vele mogelijkheden biedt voor de toekomst. Het nieu-
we honk- en softbalveld vervangt het veld op het voormalige 
Kennemer Sportpark.

Softbal

37e SV Zandvoort futsaltoernooi

In de jaren 80 van de vorige 
eeuw  werd het toernooi wel 
het grootste zaalvoetbal-
toernooi van Nederland ge-
noemd. Illustere voetballers 
als Gerald Vanenburg, Ruud 
Gullit, Simon Tahamata en 
Marco van Basten wisten 
blindelings de Zandvoortse 
Pelikaanhal te vinden om 
hun wedstrijden daar te 
spelen. Die tijd is helaas niet 
meer maar het toernooi is 
nog steeds groot met maar 
liefst 32 aangemelde teams. 
Die komen uit de hele re-

gio, van Amsterdam tot 
Bennebroek, van Heemstede 
tot IJmuiden en Haarlem 
en natuurlijk ook uit onze 
woonplaats. Zij zullen zes 
weken lang gaan strijden 
om de ereprijzen in de vier 
klassen waarin de finale 
wordt gespeeld.

Iedere werkdag zullen in de 
Korver Sporthal vijf wedstrij-
den worden gespeeld. De 
entree voor volwassenen is 
€1 en voor kinderen tot 12 
jaar en 65+ slechts €0,50.

Van 7 mei tot en met 15 juni aanstaande zal in de Korver Sport-
hal het 37e SV Zandvoort futsaltoernooi gespeeld worden. Een 
toernooi dat kan terugkijken op een rijke historie.

Futsal

Zandvoorts 
Kampioenschap 

Kraken
Op 28 april aanstaande 
zal weer het Zandvoorts 
Kampioenschap Kraken ge-
organiseerd worden in het 
Gemeenschapshuis. Er zul-
len drie individuele ronden 
gespeeld worden en de win-
naar wordt de opvolger van 
Han van Soest. 

Inschrijven 
kan tot 21 april bij 
Ab v.d. Moolen, 
tel. 5714085, 
5731447 of 
06-10792723. 

De inschrijving is gratis.

Kraken

Plaatsgenoot Dillon Koster deed goede zaken in zijn BMW 130i

Francesco Pastorelli wint de eerste drie races

Mireille Bink speelt ook dit jaar weer voor Zandvoort in de hoofdklasse

Foto: Chris Schotanus
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STATIONSPLEIN 13/11 ZANDVOORT

• In Residence “Monopole II” op de 4e etage gelegen, 
ruim 3-kamerappartement.

• Ruim zonnig balkon op het westen met zeezicht
• Royale living met zeezicht, L-vormige keuken, bijkeuken, 

2 slaapkamers en een ruime badkamer
• O.a. v.v. lift en afgesloten parkeerkelder
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 339.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 52 ZANDVOORT

• Op de 1e verdieping gelegen sfeervol 3-kamerappartement
• Balkon (ZW) met uitzicht over de boulevard en zee
• Lichte woonkamer met fraai visgraatparket en zeezicht
• Het complex is in 2003/2004 aan de buitenzijde geheel 

gerenoveerd en beschikt over een lift
• Voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing 
• Woonoppervlakte ca.75 m2

Vraagprijs: € 189.000,-

 VAN GALENSTRAAT 46 ZANDVOORT

• Dit 3-kamerappartement is gesitueerd op de 2e verdieping 
en de ligging aan zeezijde is prachtig te noemen

• Vergrote nieuwe balkons met fraai zeezicht
• Lichte woonkamer en 2 slaapkamers
• Gebouw v.v. lift en bergingen in de onderbouw
• Het appartement dient van de binnenzijde te worden opgeknapt
• Woonoppervlakte ca. 75 m2 (excl. balkon)

Vraagprijs: € 198.000,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/302 ZANDVOORT

• Direct aan zee gelegen 3-kamerappartement
op de 3e verdieping met uitzicht over strand en zee

• Balkon aan voor- en achterzijde
• 3 liften en 24-uurs receptie
• Afgesloten parkeerterrein
• Ook geschikt als 2e woning
• Woonoppervlakte ca. 55 m2

Vraagprijs: € 195.000,-

 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,- (incl. garageplaats)

 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

 BURG. VAN ALPHENSTRAAT 55/3 ZANDVOORT

• Op de 1e verdieping gelegen modern, 
voormalig 4-kamerhoekappartement met 2 balkons

• L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers) moderne keuken, 
slaapkamer met badkamer (v.h. 2 kamers) en 2e badkamer

• Dit appartement is met hoogwaardige materialen verbouwd
• Gebouw v.v. lift en afgesloten parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 75 m2, berging in de onderbouw

Vraagprijs: € 209.000,-

 HAARLEMMERSTRAAT 3A ZANDVOORT

• Royale split-level woning met 4 slaapkamers
en een zolderkamer 

• Speelse indeling door niveauverschillen
• Voor -en achtertuin met schuur en achterom
• Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
• Op loopafstand van het centrum
• Woonoppervlakte ca. 165 m2

Vraagprijs € 429.000,-

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

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

Handtekeningen 
voor het circuit

‘Als we er allemaal 3 
zetten zijn we er zo!’

Ontwerpbestemmingsplan 
Middenboulevard
24 april in commissie Raadszaken

Check de gemeente-advertentie 
in deze krant

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

In het kader van de nati-
onale tuinontwerpdag op 
vrijdag 20 april, organiseert 
bibliotheek Duinrand i.s.m. 
de Nederlandse Vereniging 
voor Tuin- en Landschaps-
architectuur een spreekuur. 
Een tuinarchitect geeft gra-
tis advies over het ontwerp 
en de inrichting van uw tuin.  

Nationale 
tuinontwerpdag

Er wordt vooral ingegaan op 
de ruimtelijke aspecten van 
de tuin en de tuinarchitecten 
vertellen over hun specifieke 
werkwijze en aanpak. Zij zul-
len de ruimtelijke kwaliteiten 
van de omgeving verbinden 
met de wensen van de tuin-
bezitter. Dit levert geen kant 
en klaar plan op, maar wel 
een schets met een advies 
voor verdere uitwerking. 

Het spreekuur wordt gehou-
den van 14.00 tot 17.00 uur 
door een tuinarchitect van 
adviesbureau Jan Klop. Om 
het gesprek goed voorbereid 
in te gaan, wordt de bezoe-
kers van het spreekuur aan-
geraden om een plattegrond 
van de eigen tuin mee te 
nemen. 

Muziek	 P��	Optreden Scott Hamilton

Zowel afgelopen vrijdag als 
zaterdag was de cast van 
“Wim Hildering” weer actief 
op de planken van gebouw 
De Krocht. Voorafgaande 
aan de opvoering deelde 
Pieter Joustra de goedge-
vulde (zeer warme) zaal 
mee dat volgend jaar het 
zestig jarig jubileum wordt 
gevierd. Het publiek wordt 
hierbij opgeroepen om sug-
gesties te doen voor het dan 
te spelen toneelstuk.

Toneelvereniging Wim Hildering op dreef

Scene uit ‘De terugkeer van mevrouw Savage’

Onder de bezielende leiding 
van regisseur Ed Fransen werd 
het stuk ‘De terugkeer van me-
vrouw Savage’ opgevoerd. Dit 
blijspel is een vervolg op het 
twee jaar geleden gespeelde 
toneelstuk ‘Dwaasheid heeft 
haar eigen recht’, geschreven 
door John Patrick. De hoofdrol 

was toen voor Ankie Joustra; zij 
trad nu op als de directrice dr. 
Emmett, met Patricia Zonneveld 
als haar assistente Chris. Deze 
keer werd de rol van mevrouw 
Savage zeer overtuigend ge-
speeld door Carolien Bluijs. 
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Jong!	 P�7	Uitgaansagenda
Sport	 P22	Tennis

MEIJER ADVOCATEN
Verspronckweg 1, Haarlem

&
DRS. A. VAN TEIJLINGEN
nmi-gecertificeerd mediator

ECHTSCHEIDINGS
BEMIDDELING

bel voor gratis oriëntatiegesprek

 (ook gefinancierde rechtshulp)
0252-530148

  Goed afval scheiden = 
stank bestrijden

Lees de tips in de 
gemeente-advertentie

Geldig t/m zondag 22 april

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Pompoenpittenbrood € 1.00
• 3 pompoenpitten 
 broodjes €1.00
Nieuw in ons assortiment:
belegde broodjes met 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 bieslook 
 of zoete peper
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Er zijn klusjes in huis die ik 
haat. Sommigen hebben 
het met strijken. Anderen 
weer met afwassen. Of, 
zoals tegenwoordig, de 
vaatwasser uitruimen (een 
luxe probleem). Zelf vind ik 
koperpoetsen een rotklus. 
Ik heb dus bijna al het ko-
perwerk opgeruimd. Wat er 
nog staat doe ik eenmaal 
per half jaar.
Mijn ergste obsessie was 
altijd bedden opmaken. In 
mijn jeugd hielp ik wel eens 
in een pension. Om wat 
broodnodige centjes te ver-
dienen. De meest ultieme 
rotklus vond ik het ‘opma-
ken der bedden’. Compleet 
met lakens én dekens. Alles 
moest kaarsrecht getrok-
ken worden. Als ik het niet 
goed had gedaan moest het 
over. Dekens stijf ingestopt. 
Liniaal erlangs bij wijze van 
spreken! Kaarsrecht. Ook 
thuis moesten we ons ei-
gen bed opmaken. Maar 
daar kon je nog wel eens 
mee smokkelen. 
Dekbedden waren  en zijn 
nog steeds een uitkomst. 
Voor mij zeker. Ik las een 
artikel in de krant dat door 
mij werd omarmd! Er viel 
n.l. te lezen: “Dekbedden 
moet je zo lang mogelijk 
laten luchten.” En dat alle-
maal voor de huisstofmijt. 
Nou. Dat komt even goed 
uit! Mijn dekbed ligt láng 
te luchten. Vaak, totdat ik 
er weer onderkruip. Niet 
netjes? Juist wel! Stond zelfs 
in de krant. Het enige nadeel 
van dekbedden is: hoe krijg 
je die hoes er omheen. Met 
zijn tweetjes lukt het nog 
wel. Echtgenoot helpt als het 
kan even mee. In mijn eentje 
is het een complete worste-
ling. Er is echter een truckje 
voor. Mijn vriendin heeft  
het al vaak voor gedaan. Het 
is iets, met je hoes binnenste 
buiten draaien. En dan hup, 
er overheen trekken. Help! 
Gelukkig is deze vriendin een 
engel. En helpt ze me altijd als 
het nodig is. Ja mam. Ik weet 
het. Dit kind heeft nu een-
maal geen huishoudgenen…

Lienke Brugman

Klusjes in huis

Kerkdiensten
ZONDAG	22	APRIL			
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur uur ds. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor IJ. Tuijn
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 

Waterstanden

april Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water
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1 7 5 6
1 8 5 4
2 0 2 5

� 7 4 7
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� 9 � 8
2 0 � 6
2 � � 5
2 2 4 5
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Keuken iedere 
avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

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:
Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

Familieberichten

Vervolg van pagina 1
Zonder de andere spelers te-
kort te doen was zij met recht 
deze avonden de ‘leading lady’. 
Wat een verve en uitstraling! 

Waardigheid
Het stuk speelde zich af in ‘Het 
Klooster’, een tehuis voor men-
sen die psychisch in de war zijn, 
maar die voorbereid worden 
op hun mogelijke terugkeer 
in de maatschappij. Het zou 
gemakkelijk geweest zijn om 
er met dit gegeven een dijen-
kletser van te maken, maar het 
is zowel regisseur als spelers 
uitstekend gelukt om alle per-
sonages, ondanks hun gebre-
ken, in hun eigen waardigheid 
te laten. Echte lachsalvo’s wa-
ren derhalve pas in het derde 
bedrijf te horen. Ina Vos bracht 
een heel ontroerende Florence 

met haar denkbeeldige zoon-
tje John Thomas ten tonele; 
Lucy Peet had voornamelijk ‘stil 
spel’ als schilderes, maar als ze 
plotseling uit haar slof schoot 
waren de amusante scheldka-
nonnades niet van de lucht. 
Verfrissend en overtuigend 
was het spel van het jonge stel 
onbeholpen ‘overvallers’ Liëndo 
Bos en Aruni Schultz. 

Jeugduitvoering
Aanstaande zaterdag treedt 
trouwens de jeugdgroep 
Hildering op in gebouw De 
Krocht, aanvang 20.15 uur. 
Onder regie van Nelleke van 
Koningsveld wordt dan het 
stuk ‘Blaren’ opgevoerd. Gaat 
dat zien, gaat dat zien, want 
ook de jongeren verdienen een 
uitverkochte zaal.

 

Het is onze taak
te worden wat we zijn
Zijn is veranderen

Na een kort ziekbed is plotseling 
overleden onze moeder, oma en zus

Guurtje Colin-Koper
weduwe van James Edward Colin †

* 10 januari 1924              † 9 april 2007

in de leeftijd van 83 jaar.

Jeannette
Gerard jr.

Cil
Wim

De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
J.H. Colin
Linaeusstraat 5 flat 4
2041 BP Zandvoort

Kinderen van Het Spalier waren te gast  in NH Hoteles

Lieve Sharon & Michel,
 

Gefeliciteerd met 
de geboorte 

van jullie 
prachtige dochter 

Britt!
 

Duncan, Michèle & Beau

Prijsvraag

Waar ligt de “haringvijver”?
bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt 
beloond met een heerlijke verrassing. Stuur uw oplos-
sing uiterlijk 30 april 2007 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! 

De gemeenteraad en het college van  
burgemeester en wethouders van de gemeente 

Zandvoort hebben met droefheid kennisgenomen 
van het overlijden van de heer R.M. van der Meij.

Ruud van der Meij heeft van 1994 tot 1998 zijn  
krachten gewijd aan het belang van onze gemeente.

Hij was een plezierig en aimabel raadslid aan 
wie wij met erkentelijkheid zullen terugdenken

Gemeenteraad en college van Zandvoort

 M.R. van der Heijden burgemeester
 H. van Steveninck griffier
 H. Coerts secretaris

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de 

laatste trends

Zoekt 
medewerker/ster 

bediening

Ervaring vereist.
Reactie voorzien van c.v. 

per e-mail naar
cafeneuf@cafeneuf.nl

Voor meer info 
M.de Bruyn 06-26178819

Zoekt een leuke hulp
voor de zaterdag

Haltestraat 54 - T. 023-5712451
M.i.v. 25 april is onze slagerij woensdags na 13.00 uur gesloten!

2

NH Hoteles onthaalt kinderen

Het gezelschap bestond uit 
veelal jonge kinderen die in 
het Spalier wonen, met hun 
begeleiding. De tafels waren 
prachtig gedekt, er waren spe-
ciale menukaarten gedrukt en 
voor de kleinsten stonden de 
kinderstoelen paraat. Na een 
welkomstwoord van hotel-
manager Sander Creemers 
kon de maaltijd beginnen. Na 
het driegangen diner kregen 
de kinderen een rondleiding 
door het hotel en konden zij 
vervolgens onderuit liggend 

in een stoel genieten van een 
ouderwetse Walt Disney film. 

Dit alles is voortgekomen 
uit een bijeenkomst van het 
Platform Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen in 
Zandvoort. Daarbij worden 
contacten gelegd tussen het 
bedrijfsleven en maatschappe-
lijke organisaties. NH Hoteles 
Zandvoort wilde zich graag 
inzetten om de kinderen eens 
lekker te verwennen, vandaar 
dit diner.

NH Hoteles Zandvoort heeft vorige week, in het kader van 
‘Maatschappelijk Betrokken Ondernemen’, de bewoners en 
begeleiding van Het Spalier uit de Kostverlorenstraat uitgeno-
digd voor een diner.

Prijswinnaars paaspuzzel 
op pagina 23
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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)

Zingen als een 
nachtegaal
De nachtegalen keren in deze 
tijd van het jaar weer terug in 
Zuid-Kennemerland. En dat is 
te horen ook! Volgens velen 
is de nachtegaal de mooist 
zingende broed–en duinvo-
gel van Nederland. Vooral ‘s 
avonds is hij goed te horen. 
Daarom organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland i.s.m. 
de Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland een nachte-
galenexcursie in de Amster-
damse Waterleidingduinen. 
Vertrek op zaterdag 21 april 
om 20.00 uur bij de ingang 
aan de Zandvoortselaan. 
Duur: 2 uur. Toegangskaart 
verplicht en het is handig om 
een kijker mee te nemen. 

Taizédienst 
In de Taizédienst 
hoef je niet te 
zingen als een 
n a c h t e g a a l . 
Zelfs is nie-
mand verplicht 
om mee te zin-
gen. Dus wilt u 
alleen luisteren 
en genieten van 
de specifieke 
sfeer van deze 
diensten dan 
bent u op vrij-
dagavond 20 
april vanaf 19.30 uur welkom 
in de Protestantse kerk aan 
het Kerkplein. Maar wie wél 
wil meezingen, wordt bij de 
oecumenische Taizé-gebeds-
dienst om 19.00 uur uitgeno-
digd in de kerk. Dan worden 
de verschillende liederen 
alvast meerstemmig door-
genomen. De dienst met als 
thema ‘naastenliefde’, meer-
stemmige zang, enkele lezin-
gen, stilte en gebed, duurt 
ongeveer een half uur. Na 
afloop is er, voor wie dat wil, 
nog een kopje koffie of thee. 
De volgende Taizédienst is op 
18 mei in de Agathakerk aan 
de Grote Krocht. 

Compost file 
In verband met het mooie 

weer ontstonden er in het 
weekend diverse files heen en 
terug naar Zandvoort. Ook de 
aan- en afvoerende treinen 
zaten goed vol, net zoals het 
strand. Op zaterdag was er 
nog een extra file in Zandvoort 
Noord te melden die veroor-
zaakt werd door het gratis 
ophalen van vier GFT-com-
postzakken. De zakken staan 
in menig tuintje om verwerkt 
te worden. Alleen valt het op 
dat de naam van de gemeente 
Zandvoort niet op de com-
postzakken vermeld staat als 
bedankje voor het scheiden 
van het GFT afval. Zou er iets 
mis gegaan zijn bij het schei-
den van onze afval? Misschien 
te zout? 

Stationsplein

Voor de Pasen is het niet ge-
lukt om het plein op te knap-
pen, zoals wethouder Tates het 
voor ogen had. Ondertussen 
is men druk bezig met allerlei 
ingrepen die veel vraagtekens 
opwerpen. Want: de stoep aan 
de voorkant van het station is 
doorgetrokken, wat betekent 
dat er geen mogelijkheid meer 
is om iemand keurig voor de 
stationsdeur af te zetten. Er 
zijn 16 parkeerplaatsen ver-
dwenen, daarvoor in de plaats 
is openbaar groen gekomen. 
Een ondergrondse parkeerga-
rage is er (nog) niet en met 
al deze veranderingen is de 
verkeerssituatie verslechterd. 
Het zal dringen worden op 
het plein want de taxicentrale 
heeft 16 parkeervergunningen 

minus de 16 verdwenen par-
keervakken. Dat vraagt om 
problemen!

Het voelt juli…
…maar het is pas april! Dat 
betekende voor vrijwilligers 
van de Reddingsbrigade op 
14 april extra werk. En als 
het allemaal klopt, zou de 
deur van de Rotonde EHBO-
post pas per 15 mei open 
gaan. Wethouder Tates was 
zo slim om voor het warme 
weekend tijdelijk iemand in 
te huren die de EHBO-post 
kon bevrouwen. De in totaal 
zes zoekgeraakte kindjes van 
wie een peuter van 4 jaar, 
werden liefdevol opgevangen 
door Yvonne Roosendaal. Ook 
kwamen er veel mensen voor 
eerste hulp langs. Degene 

met een ge-
broken teen 
h a d  p e c h , 
die  moest 
naar het zie-
kenhuis in 
Haarlem om-
dat er geen 
arts op de 
post aanwe-
zig was. 

Jackpot
Het zal je 
maar gebeu-
ren dat je 

90.000 euro wint in Holland 
Casino Zandvoort . Het  
berichtje kwam op vrijdag 
13 (!) april binnen. Dus voor 
de gelukkige, die uiteraard 
anoniem wil blijven, is  
vrijdag de dertiende voort-
aan zijn geluksdag. Het is 
dit jaar de eerste keer dat 
de jackpot in Zandvoort  
is gevallen. Om kans te  
maken op deze lokale  
jackpot moet naast de  
reguliere inleg van €2,-  
nog wel extra worden  
ingezet. Spelers winnen  
de gehele jackpot die be-
staat uit een hoogst win-
nende combinatie (Royal 
Flush) van de tien, vrouw, 
heer en aas van dezelfde 
kaartsoort. 

Te gast bij Circus Casablanca

De rode loper ligt al uit voor 
de circustent op Strand West 
in Amsterdam. Twee keer per 
maand geeft Kees Taal een bij-
zondere Ariaclips show, waarin 
muziek wordt begeleid door 
videobeelden, licht- en thea-
tereffecten.  ‘Tribute to Friends’ 
is een eerbetoon aan vier zeer 
goede vrienden van Taal. “Het 
waren niet alleen vrienden, 
maar ook inspiratoren en le-
raren.” 

The Beach Pop Singers 
Samen met Robert Suyl, Rick 
van der Kroon en Bob Lewis 
zorgde Taal voor een zeer di-
verse show van muziek en 
beeld. Slagroom op de taart 
was popkoor The Beach Pop 
Singers uit Zandvoort. Zij  
begeleidde Robert Suyl met 

het nummer Angels van Robbie 
Williams en zongen daarna 
op eigen kracht enkele songs. 
Van bekende tenoraria’s werd 
moeiteloos overgegaan naar 
echte Nederlandse meezingers 
en bekende popliedjes. Inbreng 
van The Beach Pop Singers wa-
ren nummers van Queen, uit de 
musical Fame en van Abba. 

Volgende optreden
The Beach Pop Singers ‘tourt’ 
rustig door. Zo zal de groep 
op zaterdag 21 april samen 
met twee andere popkoren 
uit Heemstede en Driehuis 
een groot optreden geven 
in het Hageveld College te 
Heemstede. Voor €5 zijn er 
kaarten te koop bij Birgit van 
der Peijl, 023-5282 498 of  
birgitvanderpeijl@zonnet.nl

Demonstratie ‘Full HD’

Van der Meer: “Nog nooit zijn 
mijn producties zo helder 
en scherp op een TV-scherm 
te zien geweest, het lijkt 
wel driedimensionaal!” Ook 
Jurgen Stiphout is dolen-
thousiast: “Het is werkelijk 
schitterend. Dit moet je echt 
met eigen ogen zien. Waar 
het ons om te doen is om 

op deze manier te laten zien 
wat de meerwaarde is van 
een Full-HD televisie. Nu al is 
er ruim aanbod van Full-HD 
camcorders, de Blue-Ray dvd 
is binnenkort hier te zien en 
ook de Playstation 3 zal een 
impuls aan Full-HD tv geven. 
De demonstratie begint zater-
dag om 10.30 uur.

Komende zaterdag organiseren Radio Stiphout en Jan van der 
Meer Video Productions een demonstratie in de winkel van 
Stiphout. Onder de noemer: ‘Daarom Full HD’ zal Jan van der 
Meer zijn laatste HDV opnames laten zien. Ze zijn gemaakt 
met de nieuwste generatie videocamera’s en worden getoond 
op de allernieuwste Full-HD televisieschermen.

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 onze gezellige Bruna-winkel in 
het hartje van de badplaats Zandvoort 

zoeken wij per direct:

VERKOOPMEDEWERKER VOOR 
DE ZATERDAG  M/V

(eventueel ook meer uren beschikbaar)

OPROEPKRACHT    M/V
Voor inlichtingen of sollicitatie 

kun je bellen 
en vragen naar 

Sjaak Balkenende
Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Bij circusartiesten denk je al snel aan vuurspuwers, leeuwen-
temmers en clowns. Maar het kan ook anders. Vorige week 
woensdag traden The Beach Pop Singers op in Circustent Casa-
blanca. Organisator en ‘glamour-tenor’ Kees Taal presenteerde 
zijn show ‘Tribute to Friends’.

Eén van de beste Indonesische 
afhaal restaurants van Amsterdam

Surabaya-Green
gaat 2e filiaal openen in Zandvoort!

Geniet van onze rijsttafel:
Complete rijsttafel voor € 10,-!

Openingstijden: dagelijks van 14.00- tot 21.00 uur
Haltestraat 14 – Tel.: 06-44 195 079

The Beach Pop Singers traden op in Amsterdamse circustent
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Na één jaar nieuw college 
laten wij alle politici aan 
het woord en vragen ze 
wat ze van het eerste jaar 
vonden. Deze week is aan 
het woord wethouder Gert 
Toonen met onder andere 
Maatschappelijke Zaken, 
Financiën, Onderwijs en 
Nieuw Noord in portefeuille.

Politiek Interview

Toonen is zeer tevreden over 
het college en de samenwer-
king daarbinnen: “Ik denk 
dat het goed gegaan is. We 
hebben veel gedaan en de 
doelstellingen voor het eer-
ste jaar hebben we ruim 
gehaald. Meer zelfs. Als we 
kijken naar de WMO dan zie 
je dat met name de huishou-
delijke hulp, die volledig ge-
reorganiseerd is, in een zeer 
korte tijd op poten stond. Het 
is natuurlijk maar een klein 
stukje van de WMO maar het 
was een grote en moeilijke 
operatie.  Het waren niet 
minder dan 500 mensen 
die opnieuw van huishoude-
lijke hulp moesten worden 
voorzien. De inzet van de 
ambtelijke organisatie was 
dan ook formidabel. Dan was 
er natuurlijk de Ruimtelijk 
Functionele Verkenning van 
de Middenboulevard, wat 
ook een enorme klus was en 
die op een bepaald tijdstip 
af moest zijn omdat anders 
de ter visie legging van het 
ontwerpbestemmingsplan 
niet op tijd kon gebeuren. 
Dan was er nog mijn eerste 
begroting. Ik heb de raad 
toen een cadeautje aan kun-
nen bieden en die heeft in 
goed overleg dus mee kun-
nen doen aan beleid maken.  
Het was de eerste keer dat 
zoiets op zo een manier ge-

Open deur
Toonen ziet het wethouder-
schap niet door een andere 
bril dan toen hij raadslid 
was: “Niet anders, wel leu-
ker! Ik wist dat hetgeen dat 
op mij afkwam ook op mij 
af zou komen. Ik zit in veel 
portefeuilleoverleggen met 
collega’s in de regio. Daar leer 
je veel van.” Wat hem min of 
meer tegen de borst stoot is 
het grote aantal schriftelijke 
vragen die door de raadsle-
den op het college worden 
afgevuurd: “Het zorgt voor 
veel werkdruk bij de griffie en 
kan heel anders. Onze deuren 
staan altijd voor de raadsle-
den open en die kunnen ge-
woon even langskomen om 
antwoorden te krijgen op 
bepaalde vragen. Dat hoeft 
zeker niet schriftelijk en het 
maakt mij niet uit wie er bin-
nenkomt en van welke partij 
de persoon is.” 

Toonen blikt vooruit als hij 
zegt dat dit jaar de besluit-
vorming over de brede school 
zal plaatsvinden. Ook de in-
gezette totstandkoming van 
de wijk- en bedrijvenontwik-
kelingen in Nieuw Noord 
zijn voor dit jaar belangrijke 
zaken voor hem. “Zodra wij 
weten wat er met de wa-
terzuiveringsinstallatie van 
Rijnland gaat gebeuren, kun-
nen wij aan de slag”, sluit hij 
enthousiast en vol vuur af.

Wethouder Gert Toonen 

beurde. Ik kijk dus terug naar 
het eerste jaar met tevreden-
heid, we mogen niet moppe-
ren.”

Nog teveel details 
Gert Toonen en Wilfred Tates 
zijn de eerste twee Zandvoortse 
politici die nu het duale stelsel 
van twee kanten meemaken, 
vanaf het pluche en in de raad. 
Hij vindt het wel anders maar 
zag ook dat het besturen door 
middel van kaders nog niet de 
hoofdmoot van het vergaderen 
is: “Er zijn nog steeds veel te 
veel details waarover gediscus-
sieerd wordt bij vergaderingen 
van raad en commissies. Dat 
zou heel anders moeten. Je 
moet natuurlijk wel de details 
kennen om op hoofdlijnen te 
besturen. Maar details kennen 
is anders dan ze uitvoeren en 
ernaar handelen. De raadsle-
den willen nog steeds teveel 
op de stoel van de wethouder 
zitten. Op zijn schoot mee zit-
ten kijken van wat gebeurt er 
nu allemaal. Nog steeds wil 
men in een te vroeg stadium 
teveel weten. Wel begint er nu 
een lichtpuntje te komen in de 
vorm van acceptatie over de 
controle, die alleen achteraf 
mogelijk is. Zo zou het moeten 
zijn. De kaders tel je vooraf, dan 
gaan wij werken en dan kan je 
achteraf kijken of wij het wel 
goed hebben gedaan. Je hoeft 
niet tijdens de uitvoering te 
controleren.”

gronden waarop de Wet voor-
keursrecht gemeenten van 
toepassing zou kunnen zijn, 
zullen nog voor de nodige dis-
cussie kunnen zorgen.

Commissie Planning 
& Control
De commissie Planning & 
Control zal zich woensdag bui-
gen over onder andere hullend 
krediet dat het college nodig 
heeft om tot herijking van de 
gemeentelijke monumenten-
lijst te komen. Voorts zullen de 
externe ondersteuning om tot 
een beleidsplan voor de WMO 
te komen en de herinrichting 
van de Van Lennepweg -van de 
rotonde tot de spoorwegover-
gang- op de agenda staan.

Alle drie de vergaderingen zullen 
in de raadszaal belegd worden 
en beginnen om 20.00 uur.

Commissievergaderingen
Komende dinsdag zal het ontwerpbestemmingsplan voor de 
Middenboulevard als enige punt op de agenda van de com-
missie Raadszaken staan. De raad dient op basis van wettelij-
ke termijnen in mei een besluit te nemen over de vaststelling 
van dit bestemmingsplan. 

De commissie wordt ver-
zocht de raad te adviseren. 
Donderdag daaropvolgend 
zal dezelfde commissie weer 
vergaderen maar dan over de 
meer ‘reguliere’ onderwer-
pen. Dan zullen onder an-
dere de ingekomen aanvraag 
voor een bouwvergunning 
of vrijstelling voor een jaar-
rondpaviljoen en de Evaluatie 
Voor- en Vroegschoolse 
Educatie aan bod komen. 
Toch zullen een aantal zaken 
die met de Middenboulevard 
te maken hebben eveneens 
de revue passeren. De Nota 
Verwerving en beheer panden 
Middenboulevard (versie 2),  de 
formele bekrachtiging voor de 
oplossing van de noodgevallen 
in het gebied en een voorstel 
om een aantal percelen in 
het deelgebied Badhuisplein 
opnieuw aan te wijzen als 

titiepapieren aanbieden”, aldus 
Gerrit van den Nulft, samen met 
Angelo Koning initiatiefnemer 
van de actie. “Daarnaast gaan in 
Zandvoort we langs de deuren 
om zoveel mogelijk handteke-
ningen te verzamelen.”

Dit laatste  moet overigens 
geen enkel probleem zijn, aan-
gezien een enquête van het 
Zandvoortse Courant al aan-
toonde dat 94 procent van de 
Zandvoortse inwoners geen 
bezwaar heeft tegen extra ge-
luidsdagen voor het ‘circuit in 
de duinen’.

Vi a  d e  w e b s i t e  w w w.
Geluidsdagen.nl kan iedere vol-
wassen inwoner van Nederland 
het petitiedocument downloa-
den en ondertekenen.

Autosportfans zetten zich in 
voor extra geluidsdagen

Racefans willen de geluidsdagen die Circuit Park Zandvoort in 
februari kwijtraakte terugwinnen. Vrijdag, vlak voor aanvang 
van het nieuwe raceseizoen, werd het startsein gegeven voor 
een burgerinitiatief dat door 40.000 handtekeningen ge-
steund zal moeten worden.

Het initiatief komt van Scheivlak.
nl, als reactie op de uitspraak van 
de Raad van State, dat eerder dit 
jaar besloot de uitbreiding van 
het aantal geluidsdagen voor 
het Zandvoortse circuit terug 
te schroeven naar vijf. Concreet 
houdt dit in dat de Masters of 
Formula 3, dat al sinds 1991 tra-
ditioneel op Zandvoort verreden 
werd, dit jaar uit zal wijken naar 
het Belgische circuit Zolder. 

Afgelopen weekend werd het 
nieuwe autosportseizoen tij-
dens de Paasraces weer ingeluid 
en werden tevens de eerste pe-
titiedocumenten verspreid. “We 
hebben de documenten zater-
dag al aan de teams en rijders 
uitgedeeld en verder zullen we 
in Zandvoort, in onder andere 
winkels en tankstations, de pe-

Politieke	agenda

Stationsplein 19  Zandvoort 

Dr. C.A. Gerkestraat 27rd  Zandvoort 

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Kostverlorenstraat 111  Zandvoort

Prijs: op aanvraag

Achterom 3  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 549.000,- k.k.

• Een droomhuis: volledig gerenoveerd charmant 
vrijstaand woonhuis!

• Rustig gelegen op een woonerf, middenin het 
dorpshart van Zandvoort;

• Overdekte entree, hal, sfeervolle, riante  
woonkamer met openslaande deuren naar  
terras, fraaie schouw en aangrenzende 
eetkamer, landelijke keuken voorzien van div. 
inbouwapparatuur, luxe badkamer Engelse stijl 
met whirlpool, douchecabine, tweede toilet en 
wastafel, 4 royale slaapkamers, balkon,  
2 terrassen;

• Een verrassend ruim woonhuis, stijlvol  
gerenoveerd, uw bezichtiging meer dan waard!

• Woonoppervlakte ca. 180 m², perceel ca.140 m², 
inhoud ca. 515 m³.

Ir. Friedhoffplein 18-7  Zandvoort 

Vraagprijs:
€ 359.000,- k.k.

• Uniek woonobject: gerenoveerde, riante vrijstaande villa met 
praktijkruimte  en oprit voor meerdere auto’s!

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar karakteristieke  
elementen;

• In 2002 is aan achterzijde van de villa een praktijkruimte  
gebouwd, welke voor vele doeleinden geschikt is;

• Praktijkruimte/souterrain: zwembad, relaxruimte, sauna,  
Turks stoombad, douchegelegenheid en kleedruimte;

• Begane grond: o.a. woonkamer met 2 open haarden,  
werkkamer, luxe keuken vzv inbouwapp., eetkamer, entree 
praktijkruimte met 3 werkkamers en vergaderruimte;

• 1ste verdieping: 5 slaapkamers/werkkamers, zeer luxe badkamer 
vzv alle comfort;

• De besloten achtertuin van ruim 400 m² grenst direct aan het 
“Kostverlorenpark” en is gelegen op het zuidoosten;

• Woonoppervlakte ca. 385 m², perceelgrootte ca. 1100 m²,  
inhoud ca. 1400 m³.

• Bijzonder royaal 30-er jaren herenhuis, bestaan-
de uit 4 woonlagen, grotendeels gerenoveerd 
met behoud van karakteristieke elementen, o.a. 
glas in lood, art deco marmeren schouwen en 
granito vloeren!

• Gehele woning voorzien van wit eikenhouten vloeren;
• Entree, voorportaal, hal met open verbinding naar 

royale woonkamer met erker, art deco schouw en 
opensl. deuren naar de tuin, moderne semi open 
keuken vzv div. inbouwapparatuur en toegang tot 
tuin, 6 slaapkamers, 2 badkamers;

• Deze stijlvolle woning beschikt over een besloten, 
onderhoudsvriendelijke 10 meter diepe achtertuin 
op het westen met achterom en 2 riante balkons op 
het oosten en het westen;

• Een verrassend ruim woonhuis met vele mogelijk-
heden, welke ook prima kan dienen als kantoor of 
praktijk aan huis!

• Woonoppervlakte ca. 180 m², perceel ca. 160 m², 
inhoud ca. 460 m³.

Vraagprijs:
€ 389.000,- k.k. 

• Sfeervolle 30-er jaren 3-kamer 
(hoek)bovenwoning (2 woonlagen) inclusief 
garage!

• Gesitueerd aan de rand van het centrum van 
Zandvoort en op steenworp afstand van de 
duinen;

• Entree, hal, L-vormige woonkamer met erker, 
open haard en openslaande deuren naar bal-
kon, moderne open keuken voorzien van inbou-
wapparatuur, moderne badkamer voorzien van 
douchecabine, wastafel en toilet, 1 (voorheen 2) 
ruime slaapkamer met dakkapel;

• Het balkon is op het noordwesten gelegen;
• Garage is inbegrepen in de vraagprijs en is 

gesitueerd aan het Schelpenplein;
• Woonoppervlakte: ca. 100 m², inhoud ca. 255 m³.

Vraagprijs:
€ 239.000,- k.k.

• Royaal 4-kamer appartement met rondom 
uitzicht op strand, zee en duin!

• Op de 3e 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, aangrenzende 
eetkamer;

• Moderne keuken, nette badkamer vzv bad,  
wastafel en 2e toilet, 2 (voorheen 3)  
slaapkamers;

• Het appartementencomplex beschikt over een 
lift;

• Woonoppervlakte ca. 120 m², inhoud ca. 285 m³.

NIEUW

Voorjaarsmarkt ook voor particuliere deelname 

Heeft u als particulier nog 
leuke curiosa of overtollige 
huisraad? Reserveer dan een 

kraampje. De kosten bedra-
gen € 49 inclusief kraam. Ook 
voor jong talent, straattheater 

Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ) en Pole Position  
organiseren 27 mei opnieuw een inmiddels zeer succesvol  
gebleken voorjaarsmarkt. 

of een voorstelling van club of 
dergelijke is ruimte op deze 
feestmarkt. Voor meer infor-
matie en beschikbaarheid 
kunt u contact opnemen met 
Pole Position, 
tel. 5737 355 of kijk ook op
www.zandvoortpromotie.nl
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Meijershof Hotel Restaurant

Het was niet moeilijk om een 
naam te verzinnen voor de 
nieuwe onderneming, want die 
stond al sinds 1956 aan de ge-
vel en is sindsdien Meijershof  
gebleven. “Onze doelgroep is 
en blijft de Zandvoorters zelf”, 
aldus Barry, “en wij zijn heel blij 
met het gegeven dat 80% van 
de bezoekers uit 
onze vaste cliën-
tèle bestaat. Zij 
komen vooral 
voor de relaxte 
huiskamersfeer. 
Er is voldoende 
ruimte tussen 
de tafels en 
mede omdat 
wij drie jaar ge-
leden het inte-
rieur drastisch 
hebben gere-
styled, ontvan-
gen wij zowel 
jonge als oude gasten.”

In de zeer ruim bemeten 
zaal kunnen 50-60 personen 
plaatsnemen en zomers is er 
ook nog royaal plek voor 30-
40 eters op het buitenterras.  
Vrij uniek binnen de horeca is 

het feit dat zelfs groepen tot 
vijfentwintig gasten à la carte 
kunnen eten van de zeer uit-
gebreide kaart. Deze bestaat 
niet alleen uit traditionele 
gerechten uit de Spaanse en 
Joegoslavische keuken, maar 
uit alle windstreken. Zo zijn er 
kikkerbilletjes te krijgen maar 

Negen jaar geleden besloten Barry en Ronald Tamerus in 
het pand aan de Burg. Engelbertsstraat 74, dat al vier jaar 
leeg stond,  te starten met een horecagelegenheid. Hoe-
wel zij ervaring in deze branche hadden, blijft het vooral in 
Zandvoort altijd een gok, maar dat is goed uitgepakt. 

ook lekkere vleesgerechten, die 
uitsluitend op echte houtskool 
worden gegrilld. Daarnaast is 
er een overvloedige keuze uit 
allerlei vissoorten zoals de 
Parillada, een mixed grill van 
acht soorten vis, en de zeer 
gewilde gamba’s à l’ajèllo. Het 

Heel aardig weekeinde op Zandvoort

Zuid-Kennemerland ging naar 
afgerond 29(!) graden maxi-
maal en nog nooit was het zo 
vroeg in het seizoen zo warm in 
het gebied. De levende natuur 
explodeerde dan ook als het 
ware met fraaie en uitbundige 
bloesems (vooral de Japanse 
kers), die plots in vol ornaat te 
aanschouwen waren.

De onwezenlijke warmte zo 
vroeg in het seizoen werd gefa-
ciliteerd door de aanwezigheid 
van extreem droge lucht met 
een vochtigheid van onder de 
twintig procent soms, in com-
binatie met de al zeer sterk 
uigedroogde bodem vanwege 
de bijna maandlange droogte in 
Nederland. Alle (zonne)warmte 
kan op deze manier vrijwel direct 
worden afgegeven aan de lucht, 
daar niet eerst een gedeelte van 
het bodemvocht verdampt moet 
worden (kost warmte!).

Inmiddels staan we weer met 
beide benen op de grond wat 
de temperatuur betreft, maar 
op de keper beschouwd zitten 
we op een dag als vandaag met 
amper 14 graden zelfs nog een 
fractie boven de maat voor half 
april. 

De rest van de week blijft het 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Woorden schoten bijna tekort om het absurd mooie en 
warme weer van het voorbije weekeinde te benoemen en 
te bejubelen. Sneeuwde het in 2001 en in 1998 volop in 
Zandvoort en Bentveld rond 15 april met temperaturen te-
gen het nulpunt… Afgelopen weekeinde waren we de ‘hot 
spot’ van geheel Europa en werd het lokaal tropisch warm, 
hetgeen nog nooit gebeurde medio april. 

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

goeddeels droog, maar houden 
we die noordcomponent in de 
wind, zodat de temperatuur 
geen bokkensprongen meer 
maakt vooralsnog. Sterker nog… 
de nachten kunnen richting 
weekeinde weer nachtvorst ge-
ven, waarbij het op enige hoogte 
boven de grond wel eens tot min 
5 graden kan komen in de dui-
nen tegen Aerdenhout. 

Zon en wolkenvelden bepalen 
het weer in grote lijnen dezer 
dagen en heel misschien zien 
we nog even een verdwaalde 
vlaag motregen langszij komen.  
Fraai herstel in (en na) het week-
einde evenwel met opnieuw 
(bijna) twintigers. Het lijkt niet 
op te kunnen! Het strandweer 
op Zandvoort zal best wel weer 
redelijk tot goed zijn zondag. 
April wordt zo goed als record-
droog en recordwarm!

Tenslotte een blik naar volgende 
week die ook goed lijkt te gaan 
verlopen met in ieder geval hoge 
temperaturen. Wel wordt de 
kans op een bui geleidelijk wat 
groter, maar een einde aan de 
hardnekkige droogte, die bijna 
serieuze vormen aanneemt, zit 
er voorlopig niet in. 

Weerman Marc Putto
 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 14-15 12-13 15 17-18 

Min 4-5 3 1-2 5

Neerslag 30% 20% 20% 20%

Zon 40% 35% 50% 60%

Wind west 4      nw. 3-4       var. 3      no. 3     

door 
Erna Meijer

Creativiteit in het Zandvoorts museum

Ondanks het mooie weer hebben 
ongeveer 60 bezoekers met hun 
kinderen en kleinkinderen gerea-

geerd op de uitnodiging om het 
Zandvoorts museum ‘waar te ne-
men’ op een speciale wijze. 

In het weekend van 14 en 15 april was het de 26ste  nationaal 
museumweekend. Het thema ‘de kunst van het waarnemen’ 
werd door het Zandvoorts museum leuk opgepakt. Er waren 
rondleidingen, een demonstratie kapplooien en kinderen  
konden na de bezichtiging op een echt schildersdoek een 
schilderij maken.

Hans Gansner, gestoken in 
Zandvoortse klederdracht, ver-
telde tijdens de rondleidingen 
gedreven over zijn geboorte-
plaats. Als Zandvoortse vissers-
vrouw toonde Mieke Hollander 
hoe de kappen na het wassen 
met een speciaal plooi-ijzer 
weer gevormd werden. 

Vanwege het mooie weer was 
de schilderactiviteit naar bui-
ten verplaatst. Een goede keu-
ze want niet is heerlijker dan 
om in de openlucht inspiratie 
op te doen. Menig kind dat met 
schep en emmer langs het mu-
seum fietste keek met jaloerse 
blik naar de schilderstafel. Het 
weekend was zeer geslaagd en 
zeker voor herhaling vatbaar. 
De foto-impressie van het 
weekend is te bewonderen op 
www.zandvoortsmuseum.nl  

Kinderfeestje 
organiseren?

leuke is ook dat kinderen niet 
standaard de appelmoes met 
patates voorgeschoteld krijgen, 
maar vrij kunnen kiezen uit de 
kaart waarvan dan kleinere 
porties worden geserveerd. 

De zeer vriendelijke gastvrouw 
deelt verder mee: “Wij heb-

ben elke week 
van maandag 
t/m vrijdag een 
ander  week-
menu voor een 
zeer betaalbare 
prijs, namelijk 
3-gangen voor 
slechts € 16,75.  
Op woensdag 
zijn wij gesloten, 
maar de andere 
zes dagen per 
week zijn wij 
vanaf 17.00 uur 
geopend. In het 

weekend is het aan te raden 
om te reserveren onder num-
mer 5716450.” 

Restaurant Meijershof is be-
slist een aanrader en heeft een 
heel ander imago dan velen 
wellicht denken. 

Restaurant

Opent binnenkort zijn deuren…

Restaurant Meijershof aan de Burg. Engelbertstraat

Kinderen schilderen in de open lucht
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Open huis ROC Nova College 
Het ROC Nova College start deze week met het tweede deel 
van de nieuwe imagocampagne. Met deze campagne wil het 
Nova College in de aanloop naar het Open huis op 25 april 
de aandacht vestigen op het brede aanbod aan opleidingen. 
Daarnaast ligt de nadruk op de juiste beroepshouding die cur-
sisten ontwikkelen.

Het ROC Nova College heeft 
goede contacten met bedrij-
ven en instellingen in de regio, 
waar cursisten tijdens en na 
hun opleiding aan de slag kun-
nen. Toch valt er qua bekend-
heid nog wel terrein te winnen. 
Uit de effectmeting van het 
eerste deel van de campagne 

bleek dat mensen in de regio 
het Nova College wel kennen, 
maar niet goed weten welke 
opleidingen en cursussen je er 
kunt volgen. 

Naast een breed opleidings-
aanbod toont het Nova 
College met deze campagne 

dat cursisten meer leren dan 
een beroep. Met teksten als 
‘Secretaresse met stijl’ of 
‘Kapper met creativiteit’ 
wordt bedoeld dat, naast 
kennis en vaardigheden, de 
juiste houding van groot be-
lang is om succesvol te kun-
nen zijn in het toekomstige 
beroep.

Het Open huis bij ROC Nova 
College is op woensdag 25 
april van 17.30 tot 20.30 uur. 
Voor meer informatie: 
tel. 023-5302010 of 
www.novacollege.nl

C U L T U U R

door Nel Kerkman

In 1972 vond de onthul-
ling plaats van het bron-
zen beeldje van Arendje 
van der Mije, dat net zo-
als het beeldje van haar 
man Floris Molenaar 
is gemaakt door kun-
stenaar Bep Sturm 
van den Bergh. Tijdens 
die onthulling werd aan de 
nazaten van de familie een 
boekje uitgedeeld dat inzicht 
gaf van alles rondom het om-
vangrijke geslacht Molenaar. 
Het boekje was samengesteld 
door de toenmalige chef van 
de afdeling Burgerzaken ter 
Gemeentesecretarie, de heer 
P. Brune. In dit boekje wordt 
een zinspreuk aangehaald, die 
zijn ontstaan vond op de toen-
malige Zandvoortse vloot van 
bomschuiten. Deze uitspraak 
van een schipper luidde: “Laet 
ons wélwezen met elkander.”

Visloper
Arendje van der Mije trouwde 
in 1863 met Floris Molenaar. 

klederdracht met op 
haar rug een mand 
die uit twee in el-
kaar passende delen 
bestond: de ‘bot’ en 
de ‘zeiger’. Aan haar 
arm heeft ze een 
hengselmand met 
daarin een kop en 
mesje. De kop was 
voor het afmeten van 
een portie garnalen, 
het mesje om de vis 
schoon te maken. 

Bep Sturm 
van den Bergh 
1919-2006
Met de Zandvoortse 
beelden heeft ze 
enorm veel succes 
gehad. Ze heeft er 
ongeveer 20  in mini-
formaat gemaakt. In 

de loop der jaren heeft kunste-
naar Bep van den Bergh (ze is 
onder haar meisjesnaam be-
kend) een groot aantal postu-
me portretten gemaakt. In het 
Anne Frankhuis in Amsterdam 
staat haar Anne Frank en in 
het Vredespaleis een por-
tret van Henri Dunant. Voor 
het ‘Rembrandtplantsoen’ 
in Madurodam heeft zij een 
portret van de kunstschilder 
gemaakt en in de Universiteit 
van Jeruzalem hangt een 
portret van Einstein in brons. 
Eveneens van haar hand is 
een beeld in het Canadese 
Stratford. Het beeld is als 
dank, namens de Nederlandse 
militairen, aan Canada.

Het echtpaar woonde met 
hun 10 kinderen aan de 
Schulpweg in de buurt van 
het Schelpenplein. Bij de sloop 
van het zeefront, tijdens de 
tweede Wereldoorlog, ging 
hun huisje verloren. Arendje 
van der Mije was een bekende 
visloper (In Zandvoort is het 
woord visloopster onbekend, 
zowel de man als de vrouw 
wordt een visloper genoemd). 
Een visloper was meestal een 
vrouw die op het strand van 
Zandvoort vis kocht en deze 
in Zandvoortse klederdracht 
in Haarlem en omstreken 
verkocht. Kunstenaar Bep 
Sturm van den Bergh heeft de 
bronzen Arendje afgebeeld in 

Beeldhouwwerk: 
 Arendje van der Mije, 1972
Materiaal: 
 Brons  
Afmeting hoogte: 
 145 m (incl. sokkel)
Plaats: 
 Gasthuisplein bij 
 Zandvoorts Museum
Beeldhouwster: 
 Bep Sturm van den Bergh

Beeldig Zandvoort

“Het probleem van communicatie is dat we 
elkaar vaak maar al te goed begrijpen.”

Marco Termes

Spreuk van de week:

improviserend er een heel an-
dere melodie tussendoor gooit. 
In de heerlijke ballad ‘This is all I 
ask’ is het genieten van de bas-
solo van Timmermans. 

Nostalgie 
Op achtjarige leeftijd kreeg Scott 
Hamilton zijn enige muziekles-
sen op de klarinet. Later hoorde 
hij Johnny Hodges spelen, waar-
door hij werd aangetrokken 
tot de saxofoon. Desondanks 
begon hij pas op 16-jarige leef-
tijd serieus daarop te spelen. In 
1977 werd Hamilton door critici 
en fans ingehaald als een grote 
vertolker van d e nieuwe klassie-
ke jazzmuziek. En juist voor deze 
oude en nieuwe jazzsongs zijn 
de toeschouwers vanavond van 
heinde en ver naar De Krocht 
gekomen. 

Einde van seizoen
Voor de één begint het seizoen 
en de ander sluit hem af. Op 13 
mei wordt de laatste ‘Jazz in 
Zandvoort’ van het seizoen 
2006-2007 afgesloten. Het 
Trio Johan Clement komt dan 
met de tenor saxofonist Harry 
Allen. Een bijzondere gast die 
al meerdere prijzen heeft ont-
vangen. Voor meer informatie: 
www.jazzinzandvoort.nl 

Jazzlegende in Zandvoort

door Nel Kerkman

De zaal van De Krocht is goed be-
zet en de temperatuur voelt net 
zo warm aan als de warme aan-
dacht van het publiek voor de 
tenor saxofonist Scott Hamilton. 
Het trio Johan Clement heeft 
voor vanavond een kleine wisse-
ling ondergaan, op de plaats van 
Frits Landesbergen zit Eric Kooger 
achter de drums. Zoals gebruike-
lijk speelt Johan Clement piano 
en Eric Timmermans staat ach-
ter de contrabas. 

Interactie
Elke keer is het verbazingwek-
kend om te zien hoe goed de 
musici op elkaar ingespeeld 
zijn. Vooral als men weet dat er 
nauwelijks een repetitie vooraf 
is gegaan. Feilloos voelen de 
musici elkaar aan en met een 
kleine blik of knikje zet de ander 
zijn solo in. De blues worden 
afgewisseld door heerlijke bal-
lads en het is smullen van het 
samenspel tussen Hamilton 
en het trio. Veel applaus van de 
toeschouwers bij ‘Casual Rock’ 
met een geweldige interactie 
tussen Hamilton en de voor-
treffelijk drumspelende Kooger. 
Met altijd weer het knappe 
pianospel van Clement, die al 

Tegenwoordig reist Scott Hamilton de wereld over om als 
gastsolist optredens te verzorgen. Onder meer in de Verenigde 
Staten, Canada, Japan, Australië en Europa. Afgelopen maan-
dag was Hamilton te gast in Zandvoort, op uitnodiging van 
‘Jazz in Zandvoort’. 

Win nu 50 Fun & Games Speelmunten!
Kijk op www.circuszandvoort.nl 

Zaterdag 21 april:

Annoncée aan zee
bij Oomstee

Biljarttoernooi 

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Vrijdag
27 april 2007 22.00 uur

VanKessel
 met band

Entree: vrij

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	2�	april	t/m	4	mei	€	27,50
Pain	Parisienne	farcis	avec	Salad	Niçoise	

et	thon	grille
Salade Niçoise, op onze wijze met 

gegrilde verse tonijn
of

Bresaola	canapé	au	fromage	frais,	
salad	de	rucola	et	lentilles	de	Le	Puy

salade met rucola, linzen, 
roomkaas en bresaola “ham”op toast

of
Poire	poche	dans	chablis,	croûtons	avec	

roquefort	et	crème	de	miel
gepocheerde peer met toast en roquefort en 

honingcrème
H H H

Paupiette	de	poisson	variée	et	petits	legumes	
au	coulis	de	tomates	et	pommes	dijonnaise	
Pakketje van verse vissoorten met groente, 

tomatensaus en mosterdaardappeltje
of

Daube	d’agneau	et	gigantes	blanc	
avec	pommes	dauphine

à la minute stoofschotel van Schots lam 
met olifantsbonen en pommes dauphine 

of
Tomates	farcis	avec	champignons	sauté,	

gratiné	au	Parmesan
tomaten uit de oven, gevuld met gebakken 

champignons waarna gegratineerd
H H H

Dessert	
Verleiding,	Passie	of	Liefde

Voor	reserveringen:	023-57�6��9/info@tfaz.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. 06-10792723 

Wij zijn wegens vakantie
van Vrijdag 20 april t/m

Donderdag 10 mei gesloten!

Haltestraat 75, Tel. 023-571 89 49
www.mollieenco.nl 

Krant niet 
ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Vrijdag 20 april:
Gastkoken in het Wapen

Laat u verrassen door onze chefkok 
Cuisine de Casino

Fred Drogtrop
U kunt aanschuiven in ons gezellige
restaurant tussen 18.30- en 19.30 uur

Reserveren zeer gewenst

Zondag 22 april 
Live muziek: Wild Vleesch

met Henny Leeflang. Aanvang: 17.00 uur

Gasthuisplein 10 – Zandvoort
Ook voor uw feesten en partijen

Tel.: 023-5714638 – Fax.: 023-5731454

Scott Hamilton te gast bij Trio Johan Clement



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Haal bij ons de 
lente in huis!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Camembert van het huis
* Normandië * Mooi gerijpt * 250 gram

Hele kaas nu € 1,99

In	de	maand	april:
500	gram	Shoarmavlees	+
5	pita	broodjes	+	bakje	saus

	Samen:	€	5,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

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 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.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Rauwe Ham +
Gebraden Gehakt+

Smeerworst

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% korting op 
zwangerschapscursus
Kijk op www.newwaves.nl

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.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

H H H H H

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Op vertoon van uw ZandvoortPas:
Van 19 april t/m 2 mei:

10% korting op de
nieuwe Mexx collectie! 
Haltestraat 11  - 023- 571 54 73

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting 
op alle spiegels
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

ZandvoortPas blijft groeien

Met, hopelijk, een mooie  
zomer in het verschiet is het 
misschien mogelijk om nog 
een aantal Zandvoortse on-
dernemers over de streep te 
trekken en ook mee te doen 
met de aanbiedingen voor de 
ZandvoortPas. U als pashou-
der zou daar een mooie rol 
in kunnen spelen. Misschien 
komt u wel iedere dag bij 
één van de ondernemers 
die nog niet zijn aangeslo-
ten op het systeem van de 
ZandvoortPas. U zou hem 
of haar dan aan kunnen raden 
om ook mee te doen en extra aandacht te krijgen in de Zandvoortse 
Courant. U kunt dan ook vertellen dat met name in de zomer onder de gasten van de diverse campings 
en strandhuisjes ook veel bezitters van de ZandvoortPas zijn. Vanaf het pinsterweekend wordt ook bij de 
campings en de 750 strandhuisjes wekelijks de krant bezorgd! Als direct gevolg daarvan kan de ondernemer 
profiteren van extra klandizie en u kunt profiteren van de aanbiedingen die hij of zij doet.

Ondernemers die willen aansluiten, kunnen contact opnemen met Letty van den Brand via 06-4142 9783 
of letty@zandvoortsecourant.nl. U kunt natuurlijk ook even een telefoontje plegen naar 023-5732752 en 
vragen naar Gillis Kok, hij weet ook meer over alle ins en outs.

Het contingent bezitters van de ZandvoortPas groeit gestaag. 
Een paar weken geleden werd door de Zandvoortse Courant de 

tweeduizendste pashoudster verwelkomd en nog steeds melden zich 
wekelijks plaatsgenoten die van de voordelen van de 

ZandvoortPas willen profiteren. 

Wij wensen iedereen een lang en aangenaam seizoen!         Foto: Chris Schotanus



�4 �5

Zandvoortse Courant • nummer 16 • 19 APRIL 2007

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

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 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. 

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij 
alle PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 
(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 
Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. 

Met garantie en KvK. B.A.G. 
................. 

Hiep, hiep, hoera!! 
Onze opa 
Eli Paap 

wordt dinsdag 24 april 
65 jaar! 

Dikke kus Ryan, 
Megan en Jayda. 

Te huur in Zandvoort: 
Appartement, 

bovenverdieping. 
Per 1 mei, geschikt 

voor 1 of 2 pers. 
Woonkamer, keuken, 

slaapkamer, eigen 
d+t en opgang. 

Voldoende parkeer-
gelegenheid in een 

rustige buurt. 
€665 incl. g/w/l. 

Geen honden. 
Tel. 06-4000 9598

................. 
 Gezellige 

garageverkoop: 
dinsdag 24 april. 

Diverse authentieke 
meubelen, nog zeer de 

moeite waard. 
Beatrixplantsoen 18, 

van 10.30 tot 15.00 uur.
.................

Bijles 
door leraar. 

Alle nivo’s, vakken en 
leeftijden mogelijk. Ook 

huiswerkbegeleiding 
en talen: Nederlands, 

Engels, Duits. 
Privéles bij u thuis 

kan ook. 
06-16528655 

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen.
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende of-
ferte: 5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort)

Vaste planten
Struiken
Heesters

�5

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Landelijk onderzoek naar hangouderen
Vervelend, ergerlijk en aanstootgevend. De problematiek rond 
hangouderen wordt in de media steeds breder uitgemeten. 
Gemeentebesturen bemoeien zich met het ‘probleem’. Maar 
is het werkelijk een maatschappelijk vraagstuk? Movisie gaat 
met een grootschalig onderzoek op zoek naar antwoorden.

Hangouderen; vergeten, ver-
guisd of vergezocht? Op ver-
zoek van drie landelijke ou-
derenfondsen gaat Movisie 
met een degelijk onderzoek 
de feiten eens op een rij zet-
ten. De organisatie voor maat-
schappelijke ontwikkeling 
gaat de leefwereld van oude-
ren in kaart brengen. Daarbij 
wordt vooral gekeken of  het 

fenomeen hangouderen daad-
werkelijk een maatschappelijk 
probleem is. En Movisie draagt 
mogelijke oplossingen aan.

Maatregelen
Opgeklopt of niet, de verschil-
lende ‘wildwest’ verhalen 
moeten de wereld uit. De uit-
komsten van het onderzoek 
moeten lokale politici infor-

meren over zin en onzin van 
maatregelen op dit gebied. En 
er zijn inmiddels al heel wat 
(on)zinnige maatregelen geno-
men. Zo heeft Almere een sa-
menscholingsverbod ingesteld 
voor ouderen en weert een 
winkelcentrum in Oude Pekela 
hangouderen. Een persbureau 
berichtte: ‘McDonald’s kruipt 
door stof wegens hangoude-
ren’. In het Noord-Hollandse 
dorp Hoorn hebben de han-
gouderen zelfs om een keet bij 
hun hangplek gevraagd.

Groeiende eenzaamheid 
Voor het Nationaal Fonds 
Ouderenhulp is het incident 
aanleiding om klachten te 
verzamelen over hangplekken 
van senioren. Ze kunnen hun 
ervaringen melden bij de ou-
derenhulplijn 0900-6080100 
of via de website (www.ou-
derenhulp.nl). Volgens het 
fonds investeert de overheid 
onvoldoende in ontmoetings-
plekken om de groeiende 
eenzaamheid onder ouderen 
tegen te gaan. Ook klachten, 
opmerkingen en ideeën over 
ouderenhangplaatsen zijn bij 
het fonds meer dan welkom. 

Huisbezoeken alleen onder 
voorwaarden

Onverwachte controlebezoeken van de Sociale Verzekerings-
bank (SVB) werden enkele maanden geleden door de rechter 
verboden. Naar nu bekend is gemaakt, blijven onaangekon-
digde huisbezoeken onder voorwaarden mogelijk.

Controle op fraude in de 
bijstand zijn alleen onder 
voorwaarden geoorloofd. Bij 
dergelijke onaangekondigde 
huisbezoeken moet er reke-
ning worden gehouden met 
‘de persoonlijke levenssfeer 
van de bijstandsontvanger’.

Regels
Ook moet er “vooraf toestem-
ming worden gevraagd voor 
het binnentreden van de wo-
ning”, aldus een uitspraak van 
de Centrale Raad van Beroep, 
de hoogste rechterlijke instan-
tie in de sociale zekerheid. Bij 
een dergelijk plotseling huis-
bezoek moeten zaken worden 
uitgelegd zoals: welk doel het 
bezoek dient en wat de bezoe-
ker wil gaan doen. Verder moet 
worden verteld wat de rechten 
zijn, of het bezoek mag worden 
geweigerd en wat daarvan de 
gevolgen zijn. 

Rechtsgeldig
Enkel en alleen het feit dat de 
bijstandsontvanger tot een 
mogelijke risicogroep lijkt 
te behoren, is geen geldige 
reden. Aangekondigde huis-
bezoeken zonder verdenking 

zijn geen rechtsgeldig bewijs 
op grond waarvan een uitke-
ring kan worden afgewezen, 
gekort of ingetrokken.

Zandvoort
Dat controles nodig zijn, blijkt 
uit het feit dat een gemeente 
als Zandvoort in één jaar heeft 
vastgesteld dat er voor bijna 
€400.000 aan bijstandsuitkerin-
gen ten onrechte is uitgekeerd. 
De oorzaak is bijstandsfraude. 
Dit blijkt uit het Jaarverslag 
Fraudebeheersing 2005.

Bevestiging
ANBO voor 50Plussers is blij 
dat nu ook de Centrale Raad 
van Beroep bevestigt dat men-
sen met een bijstandsuitkering 
huisbezoeken mogen weige-
ren. Via het persbureau ANP 
liet de ANBO weten, dat de uit-
spraak van de raad de eerdere 
uitspraak van de rechter in Den 
haag bevestigd. “Wederom 
wordt duidelijk dat mensen 
beter geïnformeerd moeten  
worden over hun rechten en 
plichten bij een huisbezoek. 
Er moeten heldere criteria ko-
men over wanneer er sprake is 
van redelijke twijfel.” 

Agenda openbare vergadering 
WMO-Raad

25 april 2007 - 19.30 u – Raadhuis (vergaderkamer 1)

Belbus ideaal vervoer dankzij vrijwilligers
Het is een begrip in Zandvoort en Bentveld. Dankzij de inzet 
van een legertje vrijwilligers is de Belbus niet meer uit het 
dorp weg te denken. Door de autobus kunnen mensen die 
slecht ter been zijn er tóch op uit. Chauffeur zijn is dan ook 
een dankbare baan.

Onder de paraplu van wel-
zijnsorganisatie Pluspunt 
zorgt de Belbuschauffeur er-
voor dat ouderen zich makke-
lijk verplaatsen kunnen bin-
nen de gemeentegrenzen van 
Zandvoort.

“Het gaat om vervoer van se-
nioren naar de supermarkt of 
naar de arts maar ook naar ac-
tiviteiten zoals bingo of kaar-
ten”, zegt Nathalie Lindeboom 
van Pluspunt, die momenteel 
zit te springen om chauffeurs. 
Vervoer naar de bibliotheek of 
het wekelijks Inlooppunt staat 
eveneens op het programma. 
Ook worden incidenteel kinde-

ren vervoerd naar de naschool-
se opvang. 

In zijn VUT-tijd wilde Ko Luijkx 
van zijn rust gaan genieten en 
hoorde wilde verhalen over de 
Belbus. Hij begreep dat het 
veelzijdige werk van een chauf-
feur een uitgelezen kans was 
om de nodige sociale contac-
ten op peil te houden. “Want 
die dreigden door mijn pensi-
onering weg te vallen”, vond 
hij. De dagdelen achter het 
stuur bleken hem veel voldoe-
ning en plezier op te leveren. 
“De sociale contacten schep-
pen een band die heel intens 
kan zijn”, zegt Ko. De waarde-

ring die een Belbuschauffeur 
krijgt is zelfs te merken aan 
de (klein)kinderen van de pas-
sagiers. “Nog na jaren hoor je 
prachtige verhalen en dankbe-
tuigingen terug.”

Pluspunt kan rekenen op een 
jaarlijkse subsidie van de ge-
meente. Een rit met de Belbus 
binnen de gemeentegrenzen 
vergt daarom slechts een 
kleine eigen bijdrage: 60 euro-
cent voor een enkeltje en 1,20 
voor een retour. Alles onder 
het motto: ‘ouderen mee laten 
doen met het dagelijks leven’. 
“Het allermooiste blijven de 
boeiende en persoonlijke kon-
takten” benadrukt Ko. Het ver-
wondert hem dat er niet meer 
mensen staan te trappelen ook 
dit vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Wie méér wil weten: het 
telefoonnummer van Pluspunt-
Centrum is 5717373.

Wij zoeken iemand 
om ons huis schoon 

te maken en te 
strijken op dinsdag- en 

donderdagochtend. 
2x vier uur. 

Bel ’s avonds: 5291869
................. 

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang   Willemstraat 
20, 1e etage). 

 Voor informatie,
bel: 06-42053349

Rommelmarkt: 
zondag 22 april bij 
Auto Strijder, van 

10 tot 16 uur. 
Gratis entree, 

gratis parkeren. 
Burg. v. Alphenstr. 102, 

tel. 5714565 
.................

Per direct gezocht: 
schoonmaakhulp, 

voor enkele 
ochtenden in de week. 

Hotel Anna, 
tel. 5714674

.................
Ton - 65 jaar

Hartelijk 
gefeliciteerd!

Nicky, Doortje, O en O

Netwakker?pms.indd   2 12-04-2007   16:24:23

1. Opening 
2. Vaststelling notulen vorige vergadering 20 maart 2007
3. Vaststelling agenda
4. Startnotitie – toelichting: mw. E. Visser
5. Adviesaanvraag beleidsnotitie Wmo (reeds in uw bezit) 
 toelichting: mw. E. Visser
6. Loket Zandvoort – presentatie: mw. L. de Graaf
7. Korte Pauze 
8. Wmo-brochure, (reeds in uw bezit) Op verzoek te adviseren:
 Kan mijn doelgroep de tekst goed begrijpen? Is de tekst voor ieder-

een begrijpelijk? Zijn er nog belangrijke punten die erbij moeten? 
Komt de tekst klantvriendelijk/klantgericht over? Geeft de bro-
chure een helder beeld over de ZANDVOORTSE situatie? – etc. etc.

9. Bespreking overleg wethouder G. Toonen en Wmo-Raad
10. OV-Taxi (reactie op brieven van Stichting ‘t WEB over het 

slechte functioneren van de OV-taxi, dd 13 februari 2007, aan 
het College B&W en aan de Gemeenteraad van Zandvoort).

11. Doelgroep ‘Jongeren’ in Wmo-Raad
12. Wat nog ter tafel komt
13.  Afspraak volgende vergadering
14.  Rondvraag
15.  Sluiting

ZA ND KOR R E LS
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Loeris eindelijk op ‘zijn’ paaseiland

Wat is er zo leuk aan jouw hobby? Deze vraag werd 
Annet Westenburger (23 jaar) gesteld. Elke week 
staat een hobby of sport centraal op deze pagina 
voor de jongerenlezers van de Zandvoortse Cou-
rant. En deze week is het de beurt aan Annet haar 
passie: zingen bij de The Beach Pop Singers! Zondagnacht, de laatste bus 

vertrekt vanuit Zandvoort 
naar Haarlem. Het is stil. 
Er zijn nauwelijks mensen 
op straat. Ik ben de enig-
ste passagier. Ik laat mijn 
OV-jaarkaart zien aan de 
chauffeur. En dan komt 
het. De chauffeur gaat ver-
tellen; over zijn dochters die 
ook een OV hebben, wat zij 
studeren, wat voor baan zij 
zoeken, over zijn vrouw, over 
zijn baan als buschauffeur, 
hoe druk het op de weg was 
en hoe hij, de buschauffeur, 
overal de schuld van lijkt te 
krijgen. En toen, 20 minu-
ten later, stopte hij de bus 
in Haarlem, waar ik eruit 
moest. Ik denk dat deze aar-
dige chauffeur, die binnen 
20 minuten zijn hele levens-
geschiedenis kan vertellen 
aan een onbekende passa-
gier die hij alleen maar kan 
zien door een achteruitkijk-
spiegel, even zijn beklag 
wilde doen. 

Dat, wanneer er de bus in-
gestapt wordt, vaak geen 
moment aan de chauffeur 
wordt gedacht. Mensen 
stappen haastig in, klappen 
hun OV uit of hun buskaart, 
kijken ondertussen waar 
een plekje is in de bus, en 
de chauffeur is geen blik of 
‘goedendag’ waardig. 

Vind je het dan gek dat 
sommige buschauffeurs 
af en toe een beetje van 
zich af snauwen en geïr-
riteerd raken? “Nee meisje, 
met 3 strippen, een OV en 
€50 kom je de bus niet 
in, stap maar weer uit. Je  
hebt 4 strippen nodig, je  
OV is vandaag niet geldig en 
€ 50 mag ik niet aannemen 
van de baas. Sorry meisje.” 
En daar sta je dan, met je 
goede gedrag. Een volle 
bus heeft kunnen zien hoe 
jij eruit werd gezet. Maar, na 
zondagnacht, weet ik dat de 
buschauffeur er eigenlijk 
niets aan kan doen dat hij 
zo reageert. Het ligt name-
lijk aan de passagiers zelf.

Stephanie Vork

Buschauffeur

dag een wedstrijd. Daarnaast 
heeft Simone laatst haar di-
ploma Aspirant Hockey Trainer 
gehaald. Met dit diploma 
mag ze zelf ook training ge-
ven en dit doet zij nu ook wel 
eens. Simone is niet de enige 
Wijngaard bij de ZHC, haar 
zusje is ook lid en haar moeder 
is coach van een team.

De Vereniging
Volgens Simone is de vereni-
ging erg achteruit gegaan de 
laatste jaren. “Het clubhuis ziet 
er niet uit, het is een oude boel 
en er zijn niet eens omkleed-
ruimtes.” Er is momenteel te 
weinig geld om het clubhuis 

een opknapbeurt te geven. 
De voorzitter van de ZHC is 
opgestapt en naast hem nog 
een aantal bestuursleden. De 
vereniging heeft een nieuwe 
‘boost’ nodig, nieuwe leden 
en vrijwilligers zijn dus wel-
kom bij de ZHC! De vereniging 
organiseert, naast de trainin-
gen en wedstrijden, ook an-
dere activiteiten zoals toer-

nooien, een kledingbeurs en 
Sinterklaasfeesten. “Maar dat 
is meer voor de aller kleinsten”, 
aldus Simone, die liever met 
meiden van haar leeftijd na het 
hockeyen wat gaat drinken. 

Altijd zin
Team MB1 speelt tweede klasse 
B en ze staan momenteel vierde 
van de acht. Onder leiding van 
trainer Djurre Roggeveen en 
twee coaches, Rens Koopman 
en Itty Philipse. “Ik blijf zeker 
doorgaan met hockey, ik heb 
altijd zin om te spelen”, zegt 
Simone. “Maar ik heb geen am-
bities om bij het Nederlands 
Elftal te komen hoor!”

MB1 
Zandvoortsche 

Hockey Club

In the Picture…

Hoe heet je weblog/website?
“Mijn website heet www.studiosix.eu. Six omdat de studio in het jaar 
2006 is opgericht, en het gewoon leuk klinkt!”

Wat staat er op?
“Eigenlijk alles over mijn fotostudio. De studio is voornamelijk 
bedoeld voor meiden die het leuk vinden om een keer een fotoshoot 
te doen. En meiden die voor bijvoorbeeld hun inschrijving bij een 
modellenbureau, een modellenportfolio nodig hebben. Verder vind 
je naast de algemene informatie ook mijn eigen portfolio op mijn 
website.” 

Wat wil je ons ermee vertellen en laten zien?
“Uit ervaring weet ik dat er een heleboel meiden zijn die het erg 
leuk lijkt om een keer een fotoshoot te doen, maar vaak niet weten  
    waar dat kan. Ik hoop 

daarvoor de oplossing 
te zijn.” 
Hoeveel hits 
heb je?
“De website bestaat 
sinds februari 2007 
en sindsdien zijn er 
200 unieke be-
zoekers geweest. 
Gemiddeld 65 per 
maand dus. 
www.studiosix.eu!”

Heb je ff…
… met Renee Jansen, 18 jaar

JONG!
Column

I Know Where It’s @
Zondag 22 april: 
Muziekschool New Wave organiseert 
een workshop drummen. Van 14.00 tot 
17.00 uur ben je van harte welkom in 
gebouw de Krocht. Gratis entree.

Zaterdag 21 april: 
De Sandbar aan de Haltestraat heeft 
de Coverband van U2 geboekt. Vanaf 
half tien kan je dit gratis concert be-
zoeken. 

Zaterdag 21 april: 
De Safariclub Zandvoort houdt een 
eighties & nineties feest. Lekker met een 
cocktail dansen op de ‘gouwe ouwe’ van 
toen. Vanaf 19.00 uur ben je van harte 
welkom in strandpaviljoen 2.

Zondag 22 april: 
Mango’s Beachbar, strandpaviljoen 
15, heeft samen met Salsa Motion een 
gratis Salsaworkshop georganiseerd. 
Aanvang 18.00 uur. Daarna zorgt DJ 
Andres voor de beste salsa muziek. 

Zondag 22 april: 
Vanaf 16.00 uur heeft Bruxelles aan Zee 
live muziek van ‘Band Name Casch’. Veel 
plezier bij strandpaviljoen 14!

studente Fotografische Vormgeving. 

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 

COMPUTERINLOOP MOGELIJKHEDEN
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft geen com-
puter thuis of loopt u thuis steeds vast op de computer? Stich-
ting Pluspunt locatie Noord (Flemingstraat 180), biedt iedere 
donderdag- 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 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.

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE BOOMHUT
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, hy-
giëne en veiligheid; De Boomhut heeft alle kennis in huis om de 
ontwikkelingfasen van uw kind met liefde en aandacht te bege-
leiden 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. 

LANDSCHAPS SCHILDEREN
Pluspunt organiseert van 20-5 a.s. vijf lessen landschapsschilde-
ren onder leiding van docent/kunstenaar Bert Wils. Deze cursus 
is een introductie voor het schilderen/tekenen van landschap-
pen. De cursus begint elke zondag om 10.00 uur in het gebouw 
van Pluspunt Noord en u bent om 14.30 uur weer terug. De 
kosten bedragen 100,-euro. U gaat zoveel mogelijk naar buiten, 
voornamelijk naar het omliggende duingebied op loopafstand. 
Bij slecht weer werken we binnen. Aan bod komen achtereen-
volgens: het schetsen ten behoeve van een uit te werken schil-
derij en het schilderen alla prima (nat in nat) in de natuur. De 
persoonlijke voorkeur van de cursist is uitgangspunt voor de 
keuze van de techniek.

MOOIE VAKANTIE FOTO’S!!! 
Foto’s maken doet bijna iedereen. Vooral sinds de toepassing 
van digitale techniek groeit het aantal fotografen en het aantal 
foto’s dat wordt gemaakt. De gemiddelde kwaliteit van de foto-
grafie groeit echter niet mee. Wilt u dit jaar eens vakantiefoto’s 
die uzelf doen verbazen, kom dan voor de vakantie naar onze 
basiscursus digitale fotografie.
Kennis van het fotografische proces, samen met een creatieve 
kijk, is doorslaggevend bij het maken van een kwalitatief goede 
foto. De cursist leert o.a.:
- de basisprincipes van zijn/haar camera
- het wijzigen van (standaard) instellingen 
- het maken van mooie composities
- corrigeren van belichting waar nodig
-  meer inzicht in het fotografisch proces. 
In vier maandagavonden op 14, 21 mei en 4, 11juni van 
19.30 – 22.00 uur wordt de basisstof behandeld. 
De kosten voor deze cursus bedragen 60,- euro. 
U kunt zich opgeven voor deze cursus bij:
Stichting Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180
2041 VP  Zandvoort
023-5717373.

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie
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Simone Wijngaard is lid van de 
ZHC (de Zandvoortsche Hockey 
Club) en vertelt deze week in 
‘In the Picture’ over haar hoc-
keyteam en de vereniging. Het 
team waarin ze speelt is MB1 
en bestaat uit veertien meiden 
van rond de 15 jaar. Simone zelf 
wordt in september 15. Ze zit 
nu in het derde jaar van het 
atheneum aan het Sancta 
Maria in Haarlem. Haar hob-
by’s zijn winkelen, uitgaan én 
natuurlijk hockeyen. 

Trainen en Spelen
Simone is al begonnen met 
hockeyen toen zij zes jaar was 
en doet dit nog steeds met 
veel plezier. Het is best wel 
hard werken; elke dinsdag en 
donderdag trainen en op zater-

Simone (staand, tweede van links) met haar team MB1



maak nu kennis met 

de reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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

Tennis tip van deze week!

Hou er rekening mee dat het net
boven de tramrails 15 cm (!)
hoger is dan in het midden.
 

Om de bal goed rechtdoor te slaan
zul je de bal meer van onder moeten
raken om hem genoeg op te tillen!

Deze tip word je 
aangeboden door 

Voor meer tips & instructies 
ga naar www.tennisdvd.nl

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

E-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Hotel/pension met in totaal 27 kamers en afzon-
derlijk zomerhuis gesitueerd op A-1 lokatie in 
Zandvoort-Zuid nabij strand, duinen en centrum. 
• Capacitieit 60 personen
•  Zeer royaal pand bestaande uit 4 woonlagen
•  Woonoppervlakte van ca. 500 m2

•  Verschillende kamers beschikken over een 
balkon op het zuiden en eigen badkamer

•  Complete overname inclusief inventaris
•  Riante eetzaal met bar/buffet en ruime keuken 

v.v. apparatuur

Vraagprijs € 1.195.000,- k.k.

Karel Doormanstraat 10/6Schoolstraat 2 Brederodestraat 44

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.
•  Zonnige en royale living (ca. 30 m2) met een 

houten vloer
•  Open keuken voorzien van diverse inbouw-

apparatuur
•  Dakterras op het zuiden met prachtig uitzicht
•  Geen servicekosten
•  Kortom zeker een bezichtiging waard!

Vraagprijs €  279.000,- 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. 
•  Woonkamer met open haard, parketvloer en 

balkon
•  3 slaapkamers
•  Keuken met balkon 
•  Kunststof kozijnen met dubbel glas
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

 

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

NIEUW

Neem altijd uw ZandvoortPas mee!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

 2-71  
Zandvoort

Vraagprijs: € 495.000 k.k.

Greeven Makelaardij, wordt NVM, dus Funda.nl!

Te huur aangeboden een ruime, gestoffeerde 
en gemeubileerde bovenwoning. Het bestaat 
uit een woonkamer en 3- slaapkamers op de 
1e en 2e etage. Eigen opgang met een patio op 
de begane grond.

• Beschikbaar per 1 mei 2007, 
• Waarborgsom € 900,=, min. periode 1 jaar;
• Niet geschikt voor huisdieren en kinderen;
• Woonoppervlakte ca. 105 m2. 

Vraagprijs: € 374.500 k.k.

Huurprijs: € 950.= per maand 

Een ruime én luxe uitgevoerde 5- kamer 
maisonnette v.v. een fantastisch privé- dakterras 
met gehele dag zon (20m2)! De woning is 
verdeeld over maar liefst drie woonlagen. 
Deze uiterst verzorgde maisonnette beschikt 
over 2 badkamers, waarvan 1 ontworpen door de 
bekende architect Piet Boon. In de onderbouw 
vinden we de parkeerplaats en de berging! 

• Maisonnette met de allure van een Penthouse!
• U moet deze woning van binnen gezien hebben;
• Woonoppervlakte ca. 150 m2, bouwjaar: 2000.

Aan de rand van het groene hart gelegen  
karakteristieke half vrijstaande woning  
met GARAGE. De woning is zéér royaal te  
noemen en heeft dan ook veel te bieden!  
Tevens heeft het een relaxruimte in de  
achtertuin v.v. sauna, whirlpool, stoomcabine, 
etc.

• 3- Slaapkamers en een inloopkast;
• Zonnig dakterras gelegen aan 2 slaapkamers;
• Woonopp. ca. 190 m2, perceel: 292 m2 .

Van Speijkstraat 

 6A 
Zandvoort

Kerkstraat 

 20  
Zandvoort

Kostverlorenstraat 

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

Bloemen:
Nonchalant of strak!

Begin vandaag met het 
verbeteren van uw gezondheid!

De Taoïstische Tai Chi Vereniging nodigt u 
uit voor een vrijblijvende introductieles op:

donderdag 26 april van 09.30-11.30 uur
Stichting Pluspunt Zandvoort-Noord, 

Flemingstraat 180

Van tevoren aanmelden is niet nodig.
Daarna wekelijks les op genoemde tijd en locatie. 
Inschrijfgeld € 10. Contributie €20 pm, 
uitkering/student € 15 pm en 60+ € 12,50 pm

Meer weten? 
Kijk op onze website www.taoist.nl of neem 
contact op met christine.bol@chrismarbv.nl
telefoon 0235718403 of 0613442155

Netwakker?pms.indd   1 12-04-2007   16:23:57

NEW!

NEW!

NEW!

OPEN GOLF ZANDVOORT

3-daagse GVB cursus
(golfvaardigheidsbewijs)

 
van 490 euro voor 279 euro

voor cursus data zie
www.opengolfzandvoort.nl

023-5715743
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

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

Geachte redactie,
 
Graag wil ik in uw rubriek  
‘lezers schrijven’ reageren op 
een artikel in de Zandvoortse 
Courant van vorige week.
 
Onze Gemeente spreekt van 
het ‘upgraden van Nieuw Noord’. 
Veel bewoners spreken liever van 
‘downgraden’ want het wordt er 
niet mooier op. Als we het nieu-
we bouwwerk naast de Vomar 

zien, deels opgetrokken uit zwarte 
grafzerken afgewerkt met gegalva-
niseerde ijzeren balkons die er over 
5 jaar niet meer uitzien, dan wordt 
menigeen daar niet vrolijk van.

Daarna is onze Fahrenheitstraat 
aan de beurt. Het volpompen met 
beton van Nieuw Noord gaat ge-
staag door en op het kleinste 
stukje groen worden flatgebouwen 
geprojecteerd. Zonder enig respect 
voor de bewoners, die bezwaar kun-

nen aantekenen wat ze willen -het 
komt er allemaal toch- worden we 
opgezadeld met wanstaltige archi-
tectuur. De Fahrenheitstraat, na 
35 jaar een prachtige straat die 
ook Fahrenheitlaan had kunnen he-
ten, wordt door de gemeente aan-
gepakt. De EMM meent dat het op 
de plek van het kinderdagverblijf, 
het voormalige schoolgebouwtje, 
een flatgebouw moet neerzetten 
dat volstrekt niet past in deze 
straat met eengezinswoningen. Er 
moet een parkeergarage onder en 
het komt zo dicht aan de rijbaan 
te staan dat de bomen en groen 
onder het motto ‘ze zijn toch 
ziek, die bomen’, moeten sneuve-

len. Zelfs kastanjebomen kunnen, 
alleen in Zandvoort, iepenziekte 
krijgen... 

Net als alle bewoners van de Van 
Speykstraat, die destijds bezwaar 
aantekenden tegen het volstorten 
met beton van het voormalige NS 
terrein (later door mij omgedoopt 
tot ‘Purschuym Valley’) en de be-
woners van Zuid die bezwaar aan-
tekenden tegen dat wanstaltige 
ronde bouwwerk aan het einde 
van de Boulevard Paulus Loot, is 
het ook voor ons bewoners van 
de Fahrenheitstraat nutteloos 
gebleken bezwaar aan te tekenen. 
De gemeente doet immers toch 

waar ze zin in heeft en bewoners 
zijn alleen maar lastig. Bovendien 
verzekerden ze ons op de hoogte 
te houden van de plannen, het-
geen niet gebeurd is. Ik realiseer 
mij dat er nieuwe woningen nodig 
zijn, ik heb ook kinderen, maar er 
zijn veel betere alternatieven in 
Zandvoort. 

Ga maar lekker door met ‘upgra-
den’ gemeente Zandvoort, dan 
wordt het vast nog mooier.

Hartelijk dank voor de aandacht,  

Met vriendelijke groet, 
Frank A. Paardekooper
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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

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Asian Delights
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Bruna
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique

CNG Groep
CV Onderhoudsbedrijf Ton Bakker
Danzee
De Lamstrael
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Meijer Advocaten
Mollie & Co
Motorrijschool Goede
Nova College
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 

Klinkende overwinning TCZ

De nieuwe spelers van TCZ, 
Suzanne Trik en Marcus 
Hilpert, waren beide aange-
wezen om de partij te spelen. 
Trik had het echter moeilijk. De 
van het Amsterdamse Popeye 
Gold Star gekomen speel-
ster wist op merkwaardige 
wijze haar eerste wedstrijd te 
winnen. In de eerste en in de 
tweede set grossierden zowel 
zij als tegenstandster Anouk 
Tigu in fouten. Daardoor wer-
den de eerste 8 games van de 
eerste en de eerste 9 (!) van de 
tweede set achtereenvolgens 
door de niet serverende dame 
opgeëist. Sterker nog: Trik was 
de enige van de twee die twee 
servicebeurten niet hoefde in 
te leveren, hetgeen haar de 
overwinning bracht, 6-3, 6-4. 
Zij verklaarde later: “Ik moest 
na een winter lang in de hal 
spelen weer helemaal wen-
nen aan de buitenondergrond. 
Gelukkig was de tegenstand-
ster nog minder in vorm.” Ook 
routinier Mireille Bink wist van 
de jonge Lesley Kerkhoven te 
winnen. Simpel tekende ze 
voor 6-3 en 6-2.

Heren
Alle ogen waren bij de he-
ren gericht op nieuwkomer 
Marcus Hilpert die tegen zijn 
oude club speelde. De num-
mer 7 van Nederland in de 
categorie 35+ maakte werke-
lijk gehakt van tegenstander 
Ronald Tyveleijn. Met twee 
keer 6-1 stond de geboren 

Oostenrijker na 45 minuten al 
weer onder de douche. Raoul 
Snijders had het iets moeilij-
ker met Jeroen Camfferman. 
Met 6-4 in de derde set werd 
de eindstand bereikt.

Dubbels
Bink en haar dubbelpartner 
Andrea v.d. Hurk hadden het 
niet makkelijk. De eerste set 
werd in de tiebreak beslist 
(7-2) en de tweede set pas in 
de twaalfde game, waardoor 
er een 7-6, 7-5 overwinning 
op het sheet stond. De heren 
hadden het een stuk gemakke-
lijker. Nadat de eerste set over-
tuigend met 6-0 werd binnen-
gesleept, moest Camfferman 
bij 2-0 in de tweede set met 
een liesblessure opgeven. 

Mixes
Camfferman was ook niet in 
staat om zijn mixed dubbel te 
spelen en dus was de stand 
met nog 1 partij te gaan al 7-0 
in het voordeel van TCZ. Ook 
die laatste partij werd aan 
de zegekar van TCZ gebon-
den. Snijders/V.d. Hurk waren 
met 6-3 en 6-4 te sterk voor 
Tyveleijn/Amanda Hopman. 
Zandvoort heeft met deze 
klinkende overwinning een 
grote stap in de richting van 
de eredivisie gezet. 

De eerstvolgende thuiswed-
strijd voor TCZ staat gepland 
op 29 april, aanvang 10.00 
uur.

Tennis		

Het eerste gemengde team van Tennisclub Zandvoort (TCZ), 
dat uitkomt in de hoofdklasse van de KNLTB, heeft aan het be-
gin van de competitie laten zien dat zij kampioenskandidaat 
zijn. Alle partijen tegen de gasten van het Rotterdamse Victo-
ria werden gewonnen.

Open Golf Dag ook in Zandvoort

Nigel en Paula Lancaster van 
Open Golf Zandvoort moch-
ten tijdens de openstelling 

meer dan 100 nieuwsgierigen 
op hun schitterend gelegen 
duinbaan verwelkomen. Bij 

Golf		

Open Golf Zandvoort heeft zaterdag meegedaan met de lan-
delijke Open Golf Dag. De Nederlandse Golf Federatie (NGF) 
had meer dan 100 banen bereid gevonden om hun terreinen 
voor niet golfers en andere geïnteresseerden open te stellen.

aanvang gaf Lancaster een 
staaltje van zijn kunne weg 
waar iedereen versteld van 
stond. Daarna werden de in-
structeurs tevoorschijn geto-
verd die aan ieder die het maar 
wilde, uitlegden waar het in de 
edele golfsport om gaat.

Open Golf Zandvoort gaat zelf 
in het najaar een eigen open 
dag organiseren. Dan is ook de 
nieuwe accommodatie klaar 
waarin maar liefst twee res-
taurants en een aantal verga-
derzalen zullen komen. Er ont-
staat dan een wonderschone 
locatie voor seminars, die ge-
koppeld kunnen worden aan 
golfinstructie en dergelijke. 
Inlichtingen daarover kunt u 
verkrijgen bij Nigel Lancaster, 
tel. 5715743 of via www.open-
golfzandvoort.nl 

NGF golfcompetitie 2007 van start

De eerste wedstrijd was op 
vrijdag de 13e en Sonderland 
was gastheer. De regel is thans 
dat de clubs geen thuisvoor-

deel meer mogen hebben en 
alleen uitwedstrijden spelen. 
De uitslag op Duintjesveld was: 
Groen Geel 5-Voorschotense 2: 

De Zandvoortse Golfclub Sonderland heeft twee teams in de 
strijd. Team 1 bestaat uit Henk van Ameijde, Kees van den Bos, 
Klaas Jacobs, Dorus Nienhuijs, Annelies Nieuwveld, Rob Tet-
tero en Bob Westhoven. In poule 551 speelt men de c-mixed 
dubbel negen zonder handicapverrekening, samen met Groen 
Geel, de Voorschotense, Weesp en Ookmeer.

8-28 en Weesp 2-Ookmeer 3: 
22-14.
Aankomende vrijdag gaat 
Sonderland in Amsterdam 
op de velden van Ookmeer 
de strijd aan met Groen Geel 
en speelt Voorschoten tegen 
Weesp.

Team 2 won overtuigend in 
Oegstgeest van golfclub De 
Kieviten uit Wassenaar.

Foto: Chris Schotanus

Racing for Holland nog niet klaar voor Le Mans

Hoewel de training er nog re-
delijk positief uit zag, stond 
het drietal een flink aantal 
ronden in de pits omdat er  
tal van kleine problemen  
waren. Bij de kwalificatietrai-
ning gaf Lammers aan met 
welke problemen de Dome 
te maken had. “We kregen  
de modificaties op het cir-
cuit aangeleverd en dat was  

vrij hectisch. Daarbij reed 
Jeroen voor het eerst in de 
auto en moest David de no-
dige kilometers maken”, aldus 
Lammers na afloop van de 
training.

Tijdens de race kreeg het drie-
tal te maken met koelings-
problemen, waardoor de mo-
tor en de remmen oververhit 

Autosport

Le Mans is nog een eindje weg. Die conclusie kon het Racing 
for Holland team trekken na de 1000 km van Monza. Op het 
snelle Italiaanse circuit werd met de nieuwe Dome gereden 
door de combinatie van Jan Lammers, Jeroen Bleekemolen en 
David Hart. 

raakten en werkte de start-
motor ook niet naar behoren. 
Volgens Bleekemolen allerlei 
kleine problemen waardoor 
bezoeken aan de pits tijdens 
de race noodzakelijk waren. 
“Over drie weken hebben 
we op Valencia een herkan-
sing, daarna moeten we er 
staan”, aldus Bleekemolen. 
Uiteindelijk werd Racing for 
Holland als 25e geklasseerd 
met een achterstand van 27 
ronden op de winnaars Marc 
Gene en Nicolas Minassian 
in een Peugeot, die volgens 
Bleekemolen een grote kans 
hebben op Le Mans.

Wethouder opent soft-/honkbalveld

Het nieuwe veld van ZSC 
is geschikt voor softbal- en 
jeugdhonkbalwedstrijden. 
Het is gelegen tegenover 
het golfcentrum en voldoet 
aan alle door de honk- en 
softbalbond gestelde eisen. 
Twee fraai dugouts en een 
lichtinstallatie completeren 

de accommodatie, die ZSC de 
mogelijkheid biedt de honk- 
en softbalactiviteiten verder 
te ontplooien.

Jeugd
De eerste wedstrijd die op 
het veld gespeeld werd was 
die tussen de aspiranten van 

Softbal		

Met het doorknippen van een rood-wit lint heeft sportwet-
houder Gert Toonen zondagmiddag het honk- en softbalveld 
van ZSC officieel geopend. Zijn voorganger Hans Hogendoorn 
wierp vervolgens de eerste bal van de aspiranten honkbal-

ZSC en het tweede team van 
Thamen. ZSC nam in de 2e in-
ning een 5-0 voorsprong. In 
de 3e inning kwam Thamen 
terug tot 5-1, maar een run 
van Danny van Soest bracht 
een slagbeurt later de voor-
sprong weer op vijf. In de 4e 
inning leek de winst in gevaar 
te komen toen Thamen op 
werper Rick Draijer vier honk-
slagen op rij sloeg. Draijer’s 
vervanger Melvin Koelemeijer 
kon ook niet voorkomen dat 
Thamen een 6-7 voorsprong 
kon nemen. In de gelijkma-
kende vierde en laatste slag-
beurt wisten Koelemeijer en 
Mats Crabbendam de thuis-
plaat te bereiken waardoor 
ZSC alsnog met 8-7 de winst 
in eigen huis kon houden.

Wie kennis wil maken met 
softbal en/of jeugdhonk-
bal kan contact opnemen  
met Peter Douma, telefoon 
023-5385435.                   

Lions sluit in mineur

Al voor de rust werd duide-
lijk dat Akrides een gerou-
tineerde opponent was, die 
bovendien in staat was het 
arbitrale duo op een positieve 
manier te bespelen, iets waar 
Lions geen kans toe zag. Het 
tegendeel was waar, want 
Lions raakte door de naar hun 
mening foutieve beslissingen 
steeds meer de draad kwijt. 
Bij rust was de achterstand al 

opgelopen tot 27-43.

In de tweede helft was het 
spel van Lions zo matig dat 
Akrides zonder problemen 
kon uitlopen naar een forse 
64-96 overwinning, die kleiner 
had kunnen zijn als Lions niet 
volledig het hoofd was kwijt 
geraakt en zich meer met de 
arbiters bezig hield dan met 
het scoren van punten. 

Basketbal		

Het herenteam van Lions heeft de basketbalcompetitie 
2006/2007 afgesloten met een forse nederlaag. Tegen run-
ner-up Akrides 2 werd thuis in de Korverhal een zware 64-96 
nederlaag geleden.

Handbalsters vechtend naar gelijkspel

In de eerste helft was ZSC de 
betere ploeg, maar tegen de 
rust kwam Westsite sterk te-
rug zodat de voorsprong bij 
rust via 8-5 was gereduceerd 
tot 10-9. In de tweede helft kon 
Westsite het initiatief over-

nemen, omdat ZSC Suzanne 
Zwemmer geblesseerd zag 
uitvallen en daardoor geen 
wisselspeelster meer had. De 
Amsterdammers namen een 
11-15 voorsprong. ZSC vocht zich 
echter terug, waardoor een 

Handbal		

De handbalsters van ZSC blijven het in de tweede helft van 
de veldcompetitie uitstekend doen. Na een overwinning op 
Volendam, werd zondag op Duintjesveld met 24-24 gelijk ge-
speeld tegen het sterke Amsterdamse Westsite.

spannende slotfase ontstond 
waar in beide teams om beur-
ten een voorsprong hadden. 
Met nog een minuut te spelen 
stond ZSC nog met 23-24 ach-
ter. Met het laatste schot van 
de wedstrijd bepaalde Asia el 
Bakkali echter de eindstand op 
een gelijkspel 24-24.  Debbie 
Tibboel scoorde 10 doelpun-
ten, Romena Daniels 9, Laura 
Koning 3, Aniek de Buijzer en 
Asia el Bakkeli ieder 1. 

Winnaars paaspuzzel

Drie puzzelaars hebben een 
kadobon gewonnen, te beste-
den bij Bloemenhuis Bluijs:
C. Boerema, 
T. Hartman, 
M. Kerkman-Koper. 

Tenslotte hebben de volgende 
drie personen een boekenbon 
gewonnen, te besteden bij 
Bruna Balkenende: 
T. Koper, 
T. van Paridon, 
F.E. Brune. 

Uit alle goede inzendingen zijn de volgende winnaars van de 
paaspuzzel 2007 getrokken. De 1e prijs, een Calvin Klein ver-
wenpakket, is gewonnen door mevrouw R. Kok. Deze prijs is 
beschikbaar gesteld door Parfurmerie Moerenburg.

De prijswinnaars krijgen 
persoonlijk bericht.

Pluspunt
Radio Stiphout
Restaurant Reina
Sandbar
Slagerij Vreeburg
Star Travel Reisburo
Surabaya-Green
Take Five
Taoïstische Tai Chi Vereniging
Van Meeuwen bedden
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Nieuwkomer Suzanne Trik

Wethouder Gert Toonen knipt het lint door

Verrassende winnaar schoolvoetbal

Het 6e EMM Schoolvoetbal-
toernooi heeft een verrassende 
‘over all’ kampioen opgeleverd. 
Nadat bij de meisjes, eveneens 
verrassend, de Nicolaasschool 
kampioen werd en bij de jon-
gens de Mariaschool, konden 
de leerlingen en leerkrachten 
van de Nicolaasschool de fel-

begeerde wisselbeker in ont-
vangst nemen: zij zijn de nieu-
we ‘over all’ kampioen 2007!
De twee kampioenen van de 
categorie jongens en de meis-
jes kunnen zich nu opmaken 
voor een optreden om het 
kampioenschap van de regio 
Haarlem.

Schoolvoetbal		

Nicolaasschool verrassende winnaar
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 HAARLEMMERSTRAAT 3A ZANDVOORT

• Royale split-level woning met 5 slaapkamers
• Speelse indeling door niveauverschillen
• Voor- en achtertuin met schuur en achterom
• Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
• Bouwjaar 1979
• Op loopafstand van het centrum
• Woonoppervlakte ca. 165 m2

Vraagprijs: € 429.000,-

VAN GALENSTRAAT 112 ZANDVOORT

• Goed onderhouden 2-kamerhoekappartement op 1e verdieping
• Balkon (W) met uitzicht over de boulevard en zee
• Lichte laminaat (hoge kwaliteit) in alle vertrekken 
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Kleinschalig complex op nog geen 50 meter van het strand
• Afgesloten gemeenschappelijk parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 60 m2

Vraagprijs: € 165.000,-

STATIONSPLEIN 13/11 ZANDVOORT

• In Residence “Monopole II” op de 4e etage gelegen, 
ruim 3-kamerappartement.

• Ruim zonnig balkon op het westen met zeezicht
• Royale living met zeezicht, L-vormige keuken, bijkeuken, 

2 slaapkamers en een ruime badkamer
• O.a. v.v. lift en afgesloten parkeerkelder
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 339.000,-

 BRUGSTRAAT 3 BENEDEN ZANDVOORT

• Karakteristieke 3-kamerbenedenwoning
• In het centrum en nabij strand en winkels gelegen
• Woonkamer-en-suite v.v. paneeldeuren
• Moderne keuken v.v. inbouwapparatuur
• Betegelde patio
• Alle leidingen en c.v. aanleg vernieuwd
• Nieuw dak 2002

Vraagprijs: € 187.500,-

KERKSTRAAT 10 ZANDVOORT

• 2-kamerbovenwoning midden in centrum 
in autoluwe winkelstraat

• Woonkamer met schouw en doorkijk naar het Dorpsplein
• Hoge plafonds van ca. 3.05 m
• Ruime slaapkamer onder schuine kap met uitzicht 

op de watertoren
• Woonoppervlakte ca. 58 m2

 TROMPSTRAAT 5/7 ZANDVOORT

• Op de 4e en tevens hoogste etage 4-kamerappartement 
verbouwd naar 3-kamers

• Ruime woonkamer, 2 slaapkamers en moderne keuken
• Vrij uitzicht op boulevard, strand en zee
• Balkon aan voor- en achterzijde
• Geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen 
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 239.000,-

 JHR. P.N. Q. VAN UFFORDLAAN 33 ZANDVOORT

• Op prachtige locatie in het Kostverlorenpark gelegen 
2-onder-1-kap-woning met garage en oprit

• Achtertuin met vrij uitzicht op beschermd duingebied
• Royale L-vormige woonkamer met fraaie parketvloer en 

openslaande deuren naar voor- en achtertuin
• De woning beschikt over maar liefst 6 slaapkamers
• Woonoppervlakte ca. 150 m2

Vraagprijs: € 625.000,-

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

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/302 ZANDVOORT

• Direct aan zee gelegen 3 kamerappartement
• Op de 3e verdieping gelegen
• Fantastisch uitzicht
• 3 liften en 24-uurs receptie
• Afgesloten parkeerterrein
• Ook geschikt als 2e woning
• Woonoppervlakte ca. 55 m2

Vraagprijs: € 195.000,-

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

Vraagprijs: € 179.000,-

CVL_Adv_ZC0716.indd   1 17-04-2007   13:57:12



Komende dinsdag 1 mei, is het vijfentwintig jaar geleden 
dat burgemeester Rob van der Heijden als burgemees-
ter werd beëdigd. Hij verhuisde toen van Den Haag, 
waar hij als adjunct-secretaris van de VVD werkte, naar 
de gemeente Leens, circa 25 kilometer ten noordwes-
ten van de stad Groningen om daar als burgemeester te 
worden beëdigd door de Commissaris van de Koningin 
(CvdK) Henk Vonhoff.

Van der Heijden kon op 
37-jarige leeftijd het vak 
van openbaar bestuurder 
leren. “Dat gebeurde toen. 
Jonge burgemeesters werden 
vanuit de Randstad benoemd 
in het noorden en zuiden om 
het vak te leren. Ik had een 
goede leermeester aan Henk 
Vonhoff, die bestuurlijke erva-
ring had als burgemeester van 
een grote stad en als staatsse-
cretaris”, blikt hij terug. Toen hij 
dan ook ruim vijf jaar later in 
Zandvoort werd benoemd was 
Van der Heijden klaar voor het 
grotere werk.

Zandvoort als dorp en stad
Toen Van der Heijden in 
Zandvoort kwam, was het 
voor hem en zijn vrouw alsof 
ze terug naar huis kwamen. 
“Zandvoort was een moderne, 
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Burgemeester Rob van der Heijden is al 25 jaar burgemeester

Geldig t/m maandag 30 april

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• 10 witte bollen  € 1.50
• Oranje tompouce  € 1.25

Wij zijn op Koninginnedag 
open tot 14.00 uur 

Nieuw in ons assortiment:
diverse soorten gebak
• Moorkoppen
• tompoucen
• appel/amandel punt
• yoghurt/kwarkpunt
• aardbeienschelp
• bavaroise
• schwartzwalderkirsch

Dodenherdenking 4 mei 
Doe mee en betoon respect
Hoe moet er officieel gevlagd worden?
Raadpleeg de gemeente-advertentie

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

MEIJER ADVOCATEN
Verspronckweg 1, Haarlem

&
DRS. A. VAN TEIJLINGEN
nmi-gecertificeerd mediator

ECHTSCHEIDINGS
BEMIDDELING

bel voor gratis oriëntatiegesprek

 (ook gefinancierde rechtshulp)
0252-530148

Zilveren ambtsjubileum burgemeester

“Ik kwam van de drukte in de 
grote stad Den Haag in het on-
gelooflijk stille leven van het 
platteland in Leens terecht. 
Ik herinner me nog de eerste 
werkdag. Ik was al een paar uur 
aan het werk in mijn werkka-
mer toen ik ineens schrok van 
een ongelooflijk kabaal. Wat 
bleek? Er startte een tractor 
vlak voor mijn raam en ik was 
al een paar uur aan stilte ge-
wend. Je kunt wel zeggen dat 
de stilte me overvallen had.”

Leermeester
De gemeente Leens, bestaande 
uit vijf kernen, was toentertijd 
voor de herindeling een kleine 
gemeente met niet meer dan 
3700 inwoners, er werkten 
circa 11 ambtenaren op het 
raadhuis. Het ging er alle-
maal gemoedelijk aan toe en 

grote badplaats. We gingen te-
rug naar de Randstad! Het was 
goed weer terug te zijn.” Vlak na 
zijn benoeming in Zandvoort 
gaf Van der Heijden aan dat 
hij niet zo lang in Zandvoort 
zou blijven en door wilde 
groeien. Hij heeft zich echter 
gerealiseerd dat Zandvoort 
alles in zich heeft dat ook een 
stad in zich heeft, zei het voor 
slechts een bepaalde periode 
in het jaar. “Ik heb heel bewust 
de keuze gemaakt om hier te 
blijven, toen ik mij realiseerde 
hoe goed we het hier had-
den. We woonden hier prettig,  
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

… en volgens de Nationale 
Inburgering Test van Teleac, 
weet ik erg weinig af van de 
Nederlandse samenleving. Als 
nieuwsgierig Aagje heb ik de 
36 multiple choice vragen van 
deze test gemaakt. In totaal 
scoorde ik 4.2 punten en het 
betekende, helaas pindakaas, 
dat ik niet als Nederlander ben 
‘ingeburgerd’. 

Goed beschouwd zijn veel vra-
gen gemakkelijk, met andere 
vragen heb ik absoluut geen 
feeling en de rest zijn echte 
onzinvragen. Wat moet je 
bijvoorbeeld met deze; welke 
tuin is in Nederland geaccep-
teerd? a) een tuin met fiets 
en afvalbak, b) een tuin met 
een koelkast, lege bierblikken 
en nog wat andere troep of c) 
een tuin met kinderspeelgoed, 
winkelwagen en meerdere af-
valbakken. Wat een onzin! Net 
zoals: waarom was Willem van 
Oranje voor Nederland belang-
rijk, wat doet u met vloeibaar 
frituurvet en in welke afvalbak 
moet een TL buis. En dan deze 
vraag: hoeveel uur doet de 
trein erover van Amsterdam 
naar Enschede (zonder ver-
traging)! Maar de meest on-
zinzinnige vraag is: hoe is de 
nootmuskaat in Nederland 
gekomen? Wat heeft dát met 
inburgering te maken!

Maar stel dat er ook een test is 
hoe je een echte Zandvoorter 
zou kunnen worden. Wat zou-
den dan de vragen zijn? Weet 
u bijvoorbeeld wat een gaten-
petiel is, waar komt de bijnaam 
Botje vandaan, hoe pel je een 
garnael en wat zijn de kleu-
ren van de Zandvoortse vlag. 
Met als strikvraag: welke kleur 
moet bovenaan, blauw of geel? 
En hoe is het met uw politieke 
kennis? Wat is een schrijnend 
geval, hoeveel wethouders zijn 
er gestruikeld over het bestem-
mingsplan Middenboulevard 
en welke wethouder woont 
niet in Zandvoort? Allemaal 
onzinvragen! Want een echte 
Zandvoorter ben je pas als 
je alle coupletten van het 
Zandvoorts volkslied uit je 
hoofd kent. Ik weet ze niet alle-
maal dus ben ik weer gezakt.

Nel Kerkman

Volgens mij…

Kerkdiensten
ZONDAG	29	APRIL			
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur uur ds. 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 de heer J. Wesseling 

Waterstanden

april/mei Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water
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00.05
0 � . � 2
02.�0
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-
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�
2
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07.10
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00.36
00.55

�2.40
�3 .49
�4.28
� 5 . � 6
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04.3�
05.05

20.25
21 .34
22.37
23.18
23.55

-
1 2 . 1 4
1 2 . 3 5

-
-
-
-
-
-

�6.50
� 7. � 9

Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Keuken iedere 
avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Wij willen iedereen hartelijk danken  
voor alle steun die 

wij ontvingen na het overlijden van

Marianne van Duyn
Dirk & Edith
Randy, John & Kayley
Chris
Sharon

Burgerlijke	stand
�4	APRIL	-	20	APRIL	2007	

Geregistreerd partnerschap:
Rijnink, Gilberto en: Dubbis Jessica Rebecca

Gehuwd:
Van Poorten, Petrus Leonardus en: Siepman, Lindsey

Geboren:
Maud, dochter van: De Boer, Pieter en: Vermeulen, 
Vanessa Johanna
Britt Maria Marijke, dochter van: Van Marm, Martin 
Michel en: De Vries, Sharon Maria Jans
Barbara Laurentia, dochter van: Raaijen, Paulus Rudolf 
en: Vossen, Ingrid Iris

Overleden:
Colin, geb. Koper, Guurtje, 83 jaar oud
Landstra, geb. Bakker, Agatha Maria, 81 jaar oud
Endenburg, geb. Van Garderen, Carolina Elisabeth 
Riemke, 84 jaar oud  

Familieberichten

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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Prachtige beelden op Full HD-TV

Van der Meer reist regelmatig de 
wereld rond om (promotie)films 
te maken en dat doet hij met 
geavanceerde apparatuur: de 
Full HD–camera’s van met 
name het merk Sony.

Blu-ray speler
Radio Stiphout had zaterdag 
ook het nieuwste van het 
nieuwste in huis: de blu-ray 
speler van Sony. Afgelopen 
week arriveerden vier van 
deze spelers in Nederland en 
één daarvan was in Zandvoort 
te aanschouwen. Blu-ray moet 
de nieuwe standaard worden 
als opvolger van de CD-rom. 
Op een blu-rayschijfje past 
circa 25 GB aan data! Jürgen 
Stiphout: “Ik ben zeer trots 
dat wij zo een speler in huis 
hebben, al is het maar voor 
tijdelijk. Zodra er meer spelers 
in Nederland voorhanden zijn, 
gaan wij ze ook verkopen.” 

Verbazingwekkend
De presentatie die Van der 
Meer verzorgde maakte 
duidelijk dat Full HD-TV ab-
soluut het mooiste is dat 
film- en videofans kan over-
komen. Het is ook verbazing-
wekkend dat beelden van 
die scherpte opgenomen 
zijn met een cameraatje 
dat niet groter is dan twee 
pakjes sigaretten! 

Speeltje
Er is nog het een en ander no-
dig om televisieprogramma’s 
in Full HD kwaliteit uitgezon-
den te krijgen. De Nederlandse 
TV stations zijn nog lang niet 
toe aan dit soort uitzendin-
gen. Vooralsnog is Full HD-TV 
alleen geschikt voor, eigen 
gemonteerde, films of video’s 
en is daarmee een ‘speeltje’ 
voor de wat rijker bedeelde 
mensen.

Afgelopen zaterdag demonstreerden Radio Stiphout en Jan 
van der Meer Productions de mogelijkheden van de Full HD-
TV. Deze nieuwste techniek voor film en video werd gepresen-
teerd in de elektronicazaak aan de Haltestraat.

Het is onze taak
te worden wat we zijn
Zijn is veranderen

Na een kort ziekbed is plotseling 
overleden onze moeder, oma en zus

Guurtje Colin-Koper
weduwe van James Edward Colin †

* 10 januari 1924              † 9 april 2007

in de leeftijd van 83 jaar.

Jeannette
Gerard jr.

Cil
Jim

De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
J.H. Colin
Linnaeusstraat 5 flat 4
2041 BP Zandvoort

Rectificatie

Eenzaamheid is voorbij, 
nu is het samenzijn.

Na een plotseling overlijden hebben wij in 
stilte afscheid genomen van onze vader, schoon-

vader, grootvader en overgrootvader

Cornelis van Duijn
- Cor -

weduwnaar van Nelly van Duijn – Pieksma

Zandvoort, 21 januari 1915    Zandvoort, 21 april 2007 
Te vroeg voor ons begrip.

 Ruud en Tjallie
 Anneke en Martin
 Rita en Marten
 Kleinkinderen en achterkleinkind

Correspondentieadres:
De familie M. Antonides
Van Lennepweg 2-06
2041 LG Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft in familiekring 
plaatsgevonden op woensdag 25 april in het 
crematorium Westerveld, te Driehuis-Westerveld.

Wantrouwen blijft 
Middenboulevard beheersen

Het verschil van mening met 
de tegenstanders, die in grote 
getalen op de publieke tri-
bune vertegenwoordigd wa-
ren, is de positie van het Dè 
Favaugeplein. Bierman vindt 
dat dit gebiedsdeel zodaning 
moet worden behandeld dat 
in de toekomst de mogelijk-
heid aanwezig is om alsnog 
in te spelen op mogelijke 
nieuwe ontwikkelingen in de 
omgeving. Het college wil de 
mogelijkheid hebben daar 
direct op in te spelen, maar 
de tegenstanders willen een 
zogenaamd ‘concerverend’ be-
leid. Dat betekent dat er geen 
aanpassingen kunnen worden 
gedaan zonder dat de raad er 
opnieuw naar kijkt.

Heethangijzer in de discussie 
is het advies van de hoorcom-
missie. Die adviseerde una-
niem om wijzigingen aan te 
brengen in het voorliggende 
plan. Overigens wel naar aan-
leiding van de ruim honderd 
visies van bewoners en be-
langhebbenden.

Publiek
Negen personen maakten ge-
bruik van de inspraakmogelijk-
heid, waarbij het opvallend 
was dat vertegenwoordigers 
van ondernemers er op aan-
drongen dat er na twintig jaar 
eindelijk een beslissing moet 
worden genomen. Ze maak-
ten in niet mis te verstane be-
woordingen duidelijk dat dit 
dringend noodzakelijk is, wil 
Zandvoort niet het vertrouwen 
van mogelijke investeerders 
verliezen. Zelfs het Ministerie 
van Economische Zaken zou 
zorgen hebben over de gang 
van zaken. Van zes insprekers 
was de inbreng louter nega-

tief over het standpunt van 
Bierman c.s. In vele gevallen 
ging het om een herhaling 
van bezwaren of argumenten 
die in een andere vorm al vele 
malen te horen zijn geweest.

‘Burgers’ 
Tijdens de discussie kwam 
zelfs een brief van de ‘Burgers 
van Zandvoort’ ter sprake die 
de raadsleden opriep tegen 
de plannen van het college te 
stemmen. De vraag rees wie 
zich het recht heeft verschaft 
namens alle inwoners van 
Zandvoort een brief te schrij-
ven, terwijl het hoofdzakelijk 
gaat om de belangen van de 
bewoners en belanghebben-
den van de Middenboulevard 
e.o. Het antwoord kwam ech-
ter niet boven tafel.

Conclusie
Commissievoorzitter Fred 
Paap moest rond 00.45 uur 
constateren dat er geen una-
niem advies voor de raads-
vergadering van 8 mei gefor-
muleerd kon worden. Alleen 
PvdA en GBZ zijn bereid het 
voorliggende ontwerpbestem-
mingsplan van het college te 
ondersteunen. OPZ, namens 
wie wethouder Bierman deel 
uitmaakt van het college, en 
coalitiegnoot VVD zien met 
de oppositiepartijen CDA, SP 
en Groen Links het ontwerp-
bestemmingsplan op dit mo-
ment niet zitten. De vraag kan 
overigens gesteld worden hoe 
de vertrouwenspositie van het 
college en in het bijzonder 
wethouder Bierman is ten 
opzichte van de drie coalitie-
partijen VVD, OPZ en PvdA, 
die over het voorliggende be-
stemmingsplan sterk verdeeld 
zijn.
             

Projectwethouder Marten Bierman verdedigde dinsdagavond 
het ontwerpbestemmingsplan Middenboulevard in de com-
missie Raadszaken. Een meerderheid van politiek en belang-
hebbenden hebben geen vertrouwen in het plan. Steun kreeg 
het college wel van coalitie partij PvdA en GBZ.
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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)

 Evenementen Agenda

April
Nationale Reddingbootdag KNRM: 
Vaar mee met de reddingboot van Zandvoort, 
tijdens de open dag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Boothuis aan de Thorbeckestraat
Pokerparty in Circus Zandvoort: 
ter promotie van haar pokermachines 
Magic Card, Big Deal en River Poker. 
Het feest start om 20.00 uur, 
entree is gratis, minimum leeftijd 18 jaar. 
Zeepkistenrace: 
Onderdeel tijdens Koninginnedagviering. 
Haltestraat, aanvang 15.30 uur

Mei
Circuit Park Zandvoort: FIA World 
Touring Car Championschip (WTCC) 
Classic Concerts: Vocaal Ensemble 
Kwarts o.l.v. Christiaan Winter
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur
Circuit Park Zandvoort: 
Pinksterraces (Dutch Power Pack) 
Voorjaarsmarkt: Feestm arkt in centrum

Natuur perikelen
Zo u  m e t  d e  wa r m e 
maand april de IJsheiligen 
Mamertus, Pancratius, 
Servatius en  Bonifatius 
nog hun werk wel doen? De 
IJsheiligen zijn op 11, 12, 13 en 
14 mei en ontlenen hun be-
naming aan het gevaar van 
koud voorjaarsweer voor de 
planten en het gewas. Een 
late vorstnacht kan nog veel 
schade aanrichten. Daarom 
wacht ik nog braaf met het 
kopen van éénjarige plant-
jes. Het net over mijn vijver 
heb ik er wel afgehaald en 
dat had de reiger snel in de 
gaten. Alle vissen plus kik-
ker zijn weg. Dus blijf op uw 
hoede. Vorst aan de grond 
en reiger op de grond zijn 
nog aanwezig.

Huisje, boompje, krantje

Zoals bekend krijgt u de 
Zandvoortse Courant gra-
tis in de brievenbus. Maar 
voor een extra exem-
plaar kunt u terecht bij 
de Gemeente Zandvoort, 

O p e n b a re  B i b l i o t h e e k , 
Bruna Balkenende, W. Bluijs 
(Zandvoort Noord) en bij 
het Shellstation aan de Dr. 
Gerkestraat. Sinds kort heeft 
de Zandvoortse Courant een 
nieuw oranje onderdakje 
gekregen waar u ook een 
gratis krant kunt halen. In 
het huisje voor de deur van 
Greeven makelaardij aan de 
Louis Davidstraat ligt on-
der één dak de Zandvoortse 
Courant samen met het ma-
kelaars-meeneem-krantje. 
Twee kranten in een klap om 
het weekend lekker mee door 
te komen! 

Vandalisme
Veel mensen hebben de re-
dactie gebeld om te vertellen 
over de geknakte bomen in de 
Verlengde Haltestraat. Deze 
straat was aan een opknap-

beurt toe en 
is heringericht 
en opnieuw 
bestraat. Door 
de groenvoor-
ziening zijn er 
dennenboom-
pjes geplant 
om de straat 
e e n  l e u k e r 
aanzicht  te 
geven. Twee 
van de boom-
pjes hebben 
er hooguit een 
dag gestaan 
en zijn door 
o n v e r l a t e n 
o m g e k n a k t . 
Wie doet nou 
zoiets? Volgens 
de bellers zijn 
h e t  v o o r a l 
jeugdige gas-
ten uit Center 
Parcs die deze 
route in het 
weekend ne-
m e n .  N o g 
steeds worden 

er vernielingen aangericht 
aan auto’s en tuinen. De be-
woners aan de Vondellaan 
verplaatsen in het weekend 
zelfs hun auto’s om vernielin-
gen te voorkomen. 

Jeugduitvoering
Op 28 april is er in de 
Protestantse kerk aan het 
Kerkplein weer een musical 
waar 21 jongeren tussen de 
12 en 18 jaar aan meedoen. 
De musical ‘Knock out’ gaat 
over een sportschool. Wat 
doe je om erbij te horen? 
Hoort daar roken, stelen 
en dure merkkleding bij? 
Echt een musical van deze 
tijd. Iedereen is welkom. 
De voorstelling begint om 
19.30 uur en de toegang is 
2 euro.

Woud aan borden

Op zoek naar de bordjes 
van de strandrolstoel ont-
dekten we op de boulevard 
in de buurt van het Casino 
veel borden die vraagte-
kens oproepen. Want waar 
is er in Zandvoort een huis-
artsenpost te vinden? Nu 
was in de EHBO post in 
het seizoen 2006 een arts 
aanwezig. Bij navraag ver-
telde wethouder Tates dat 
het onzeker is of deze ser-
vice ook dit seizoen terug 
komt. Om onduidelijkheid 
te voorkomen zal de tekst 
‘huisartsenpost’ op de bor-
den weg moeten. Zo wek je 
verkeerde verwachtingen 
bij toerist en bewoners. 

28

28

30

5-6
�3

26-28
27

Terug naar toen

door Nel Kerkman

De zon schijnt uitbundig en bij 
aankomst zitten de bewoners 
van het verzorgingshuis Huis 
in de Duinen lekker van de zon-
nestralen te genieten. In de 
ontmoetingszaal is het druk en 
warm maar daar trekt niemand 
zich iets van aan. Niet alleen de 
bewoners van het Huis zijn in de 
zaal aanwezig maar ook menig 
opa en/of opa van buitenaf,  zijn 
met hun kleinkinderen op de 
uitnodiging afgekomen. Voor de 
twee sjoelbakken staan wach-
tende kinderen en ook bij de 
spiraal wat eigenlijk niet in de 
categorie Oud Hollandse spelen 
thuishoort, is het dringen gebla-
zen. Heel erg moeilijk is het spel 
‘spiegelschrijven’ waar je via een 
spiegel iets op het papier moet 
zetten. 

Genieten
De ouderen doen het iets rus-
tiger aan en nemen de tijd om 
een keuze te maken voor een 
spel. Mevrouw Halderman heeft 
bijna haar scoreformulier klaar 
en weet niet of ze doorgaat met 
de spellen die nog openstaan op 
haar papier. “Het is een gezellige 
middag en leuk dat er, ondanks 
het mooie weer, zoveel jeugd is 

gekomen”, zegt ze achter haar 
kopje koffie. Sommige spelen 
herinneren aan vroeger. Vooral 
de sjoelbak heeft ook bij de 
ouderen veel aftrek, net zoals 
de snoepkraam met in glazen 
potten de dropveters, schuim-
pjes en andere authentieke lek-
kernijen. 

Geslaagde stage
De leerlingen van het Lyceum 
Sancta Maria nemen hun 
stageopdracht serieus en be-
geleiden de jonge en oudere 
deelnemers met veel geduld. 
Morgenmiddag is er een ander 
stagegroep van het Lyceum in 
het verzorgingshuis te gast. 
Samen gaan ze in de huiskamers 
hun dierbaarste bezit delen met 
de bewoners. Een uitwisseling 
van hedendaagse kennis met 
die van vroeger, want wat voor 
de een dierbaar is, heeft voor de 
ander geen betekenis. Leg maar 
eens aan een oudere uit wat een 
iPod is? En begrijpt een jongere 
welke herinnering een muziek-
doos heeft of wat het verhaal 
achter de meegebrachte foto 
is? Twee verschillende werelden 
die elkaar door een samenwer-
kingsverband ontmoeten. Een 
leuk initiatief dat door alle aan-
wezigen op prijs werd gesteld. 

Weer even kind zijn met de kinderen van nu. Dat was de opzet 
van de zeer geslaagde middag op woensdag 18 april in de lo-
catie Huis in de Duinen. In samenwerking met Stichting Zorg-
Contact, Activiteitencentrum Pluspunt en met medewerking 
van leerlingen van het Lyceum Sancta Maria genoten jong en 
oud van een druk bezochte spellenmiddag.

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse

Administratiekantoor

Week	�7	•	2007

Schoonmaakmedewerkers 
gevraagd

Voor een bungalowpark in Zandvoort zijn wij 
op zoek naar gemotiveerde schoonmakers!
Werktijden zijn op maandag en vrijdag 
van 10:00 – 15:00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Wencke Develing, 
telefoonnummer 070-3071055
of mail naar wencke@brightfresh.nl.

Bright & Fresh maakt het 
mogelijk! Als full-service-
bedrijf gespecialiseerd in 
schoonmaak en hygiëne 
biedt Bright &  Fresh een 
totaalpakket als het gaat 
om dagelijks en periodiek 
schoonmaakonderhoud.

Bright&Fresh, 
Visseringlaan 16, 
2288 ER  Rijswijk

Programma Koninginnedag 2007
www.koninginnedagzandvoort.nl

Middag 
Kinderspelen ( jeugd van 2 t/m 12 jr)
13.00 - 15.30 uur, Haltestraat & Gashuisplein

Zeepkistenpaddock 
Vanaf 12.00 uur, Haltestraat

Zeepkistenrace Zandvoort
16.30 - 21.00 uur, Haltestraat
www.zeepkistenracezandvoort.nl

Ochtend
Taartenwedstrijd rond zonsopgang
Onder de vroege vlaggers worden 20 taarten 
vergeven, aangeboden door Bruna Balkenende.

Rommelmarkt
van heel vroeg tot 14.00 uur. 

Demonstratie turnvereniging OSS 
9.30 uur, Raadhuisplein

Officiële opening 
10.15 -10.45 uur, Raadhuisplein M.m.v. 
Zandvoorts Mannenkoor, 
Zandvoorts Vrouwenkoor & 
Drumband Damiate uit Haarlem

Ballonnenwedstrijd
10.15 uur, Raadhuisplein

Eenjarige beplanting
Maar ons advies: Plant verstandig 
denk aan de ijsheiligen (half mei)!

Koninginnedag geopend

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?
(ook voor 50plussers)

Bespreek de mogelijkheden of  
meld u aan bij Verspreidnet,  

tel. 0251-674433
of mail uw gegevens naar 

info@verspreidnet.nl

Wij zijn op zoek naar
enthousiaste verkoopsters

die in een gezellig team willen werken.
Full-time of part-time

Diverse uren en dagen mogelijk
Inlichtingen bij M.Horneman Telefoon:06-51086566

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

5

Eindelijk in Zandvoort!

Dagelijks geopend vanaf 8.30 uur
Ook Koninginnedag!

Haltestraat 61A, 2042 LL Zandvoort
Tel.: 023-5738877

(Tevens personeel gevraagd)
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Grote opkomst jongeren bij 1e Slagwerkdag

Via een demonstratie van een 
aantal leerlingen in diverse 
stadia van ontwikkeling werd 
duidelijk dat je niet zo maar 
even de drumsticks kan han-
teren. Wel bleek dat wanneer 

je vroeg genoeg begint, zoals 
met alles, er iets moois kan 
ontstaan. Leo Sanders: “Met 
deze dag willen we laten zien 
wat de mogelijkheden bij onze 
school zijn. Ik ben dus blij met 

De eerste Zandvoortse Slagwerkdag heeft een groot aantal 
jongeren naar De Krocht getrokken. Daaruit blijkt dat slag-
werk leeft in 
Zandvoort en di-
recte omgeving. 
Leo Sanders, van 
m u z i e k s c h o o l 
New Wave, en 
slagwerkleraar 
Jeroen Vrolijk uit 
Haarlem hadden 
deze dag geor-
ganiseerd. 

de grote opkomst!” Hij wil dan 
ook, samen met Vrolijk, vol-
gend jaar graag een vervolg 
geven aan dit initiatief.

Demonstratie
Een ambassadeur van een be-
kende Amerikaanse drumstel-
lenfabrikant, Edwin Plooijer, 
liet zien wat uren oefenen per 
dag kan opleveren. Werkelijk 
virtuoos wat zo een persoon 
kan met een aantal trommels 
en hulpmiddelen. Er is echter 
ook een schaduwzijde aan met 
name akoestische trommels: 
het harde geluid dat ze kun-
nen produceren! Daardoor kan 
snel gehoorschade ontstaan. 
Plooijer pleit er dan ook voor 
dat de drumspelers van de toe-
komst met oordoppen spelen.

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

FEEST!
WIJ ZIJN VERHUIST!

ALKMAAR • AMSTERDAM • BLOEMENDAAL • HAARLEM
HEEMSTEDE • HEERHUGOWAARD • NAALDWIJK • NOORDWIJK • ZANDVOORT

Onze winkel op de Zandvoortselaan 155,
Heemstede/Aerdenhout hebben wij
10 deuren verder verplaatst naar nummer 175!
In een geheel nieuw jasje presenteren wij
daar een heerlijk assortiment Hollandse en
Buitenlandse Kazen, tapas, ambachtelijk brood
en wijnen! Kom gauw langs,
wij laten het u graag proeven!

VOL VAN SMAAK!

SmaaQ Rijp
Belegen 7.95

Nu heel kilo
voor maar

DE ECHTE UIT NORMANDIË,
EXTRA ZWAAR

Camembert
van het Huis

1.99

Nu 250 gram
voor maar

NIEUW ADRES:
Zandvoortselaan 175,
Heemstede/Aerdenhoutmaar natuurlijk!

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Bloemen:
Nonchalant of strak!

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

In deze nieuwe rubriek komen Zandvoorters aan het woord, die òf heel 
bekend zijn òf personen, waarvan je denkt: “waar ken ik die ook weer 
van?” Als eerste ‘slachtoffer’ wordt Ed Fransen aan de tand gevoeld. 

Dorpsgenoten

Wie is Ed Fransen? Een zeer 
veelzijdig man, die afgelopen 
dinsdag 61 jaar is geworden. 
Getrouwd met Aadje Timmer 
(elkaar leren kennen bij to-
neelvereniging ‘Op Hoop van 
Zegen’) en vader van een 26 ja-
rige tweeling: zoon Roderick en 
dochter Marieke. Geboren in 
Zandvoort en opgegroeid 
in een gezin met nog 
vier broers en één zus-
ter. Zijn opa bezat in de 
Brederodestraat een 
aantal panden voor de 
verhuur aan voorna-
melijk Amsterdammers. 
Vader was in eerste in-
stantie de jongste make-
laar van Nederland, maar 
kocht op een gegeven moment 
twee halve strandtenten. 

Paviljoen Zuid
In 1951 werd Paviljoen Zuid, 
‘wereldberoemd in Zandvoort’, 
aan het eind van de Boulevard 
Paulus Loot geopend. “Wij 
hebben daar veel bekende 
Nederlanders ontvangen. 
Godfried Bomans, artiesten 
als Kitty Jansen, maar ook prin-
ses Beatrix en prins Claus zijn 
een keer langs geweest. Het 

het paviljoen begin jaren ’90 
gesloopt om plaats te maken 
voor het appartementenge-
bouw Nieuw Duinen.

Toneel
Naast horecaman is Fransen te-
vens dertig jaar lang de ‘school 
sinterklaas’ geweest. Al vanaf 
zijn 28e werd hij als opvolger 
van de roemruchte Gé Loogman 

was altijd hard werken, maar 
als kelner zie je veel en wordt 
je op jonge leeftijd al vroeg 
wereldwijs.Je leert mensen 
te observeren en daar put je 
creativiteit uit. Uiteindelijk is 

als invaller gevraagd en dat is 
tot 2005 zo gebleven. “Ik zat des-
tijds bij het Sinterklaastoneel 
voor de basisscholen, want 
het acteren wilde ik al vanaf 
mijn kindertijd. Op mijn 11e 
deed ik, net als Ankie (Joustra-
)Brokmeier, al mee in de kin-
deroperette. Ik had graag naar 

de toneelschool gewild, maar 
door ziekte van mijn vader 

moest ik in de zaak komen.” 
Hij meldde zich wel aan bij 
de Zandvoortse Operette 
Vereniging. “Op mijn 20e 
ben ik ook toegetreden 

tot de toneelvereniging 
Sandevoerde en later bij 

Wim Hildering. Zandvoort 
telde destijds wel zes tot  
zeven toneelverenigingen.” 

Regisseur
Ed Fransen is al jaren vooral be-
kend door zijn regisseurschap, 
eerst bij het Sinterklaastoneel 
(nu in de bekwame handen 
van Rob van Toornburg) en la-
ter bij toneelvereniging Wim 
Hildering. “Ik draag graag ken-
nis over en laat mensen doen 
waar zij goed in zijn.” Laten wij 
hopen dat deze Zandvoorter 
dit nog vaak mag doen!

Hoogzomerse sferen 
tot en met Koninginnedag

Het begint zowaar te wennen 
met al die warmterecords aan de 
lopende band. Leek het er vorige 
week nog even op dat er rond 
het midden van deze week een 
paar broodnodige buien zouden 
langskomen… Inmiddels (afge-
lopen zondag al) is de regen voor 
het stof geschrapt en dat geeft 
direct aan dat we deze maand 
met een wel heel bijzonder en 
ronduit (hoog)zomers scenario 
zitten opgescheept. 

Regen die en route is naar 
Nederland verdampt letterlijk... 
Dit fenomeen zagen we bijvoor-
beeld maandagavond nog, toen 
de radar weliswaar neerslage-
cho’s toonde, maar de vochtig-
heid aan de grond zo laag was 
(ca. 35 procent) dat de regen al 
verdampt was voordat deze de 
grond bereikte. Op Zandvoort 
en in Bentveld viel dan ook geen 
druppel.

Deze grasmaand -waarin het 
reguliere aprilgroene gras op 
veel plaatsen al bijna geel oogt- 
wordt de droogste maand uit 
de weerhistorie met op de 
meeste plaatsen in Nederland 
geen druppel regen (sinds 21 
maart al!). De problemen voor 
de akkerbouw worden steeds 
serieuzer met gortdroge akkers 
in de stoffige klei, of op het uit-
gedroogde zand.

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Met een gemiddeld temperatuuroverschot van 5 graden 
(ondanks de koude nachten met enkele keren matige vorst 
aan de grond), wordt april 2007 met afstand de warmste 
vierde maand ooit! Het oude record wordt zelfs met twee 
volle graden verpulverd!

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Komend etmaal wordt het 
alleen maar weer warmer in 
Zuid-Kennemerland, alsof we 
twee maanden hebben over-
geslagen en we gewoon eind 
juni op de kalender hebben. 
De inmiddels bijna normale 
25 graden en meer staat weer 
gepland voor het tweede ge-
deelte van deze week en zeer 
opvallend is dat -net als rond 
het midden van de maand- de 
‘hot spot’ weer nagenoeg bo-
ven ons land komt te liggen 
en het op de Hollandse terras-
sen beter toeven is dan op de 
meeste Spaanse buitenzitgele-
genheden. In die regionen valt 
het weer al weken tegen.

Komend weekeinde blijft 
het (zeer) fraai weer in het 
Zandvoortse, maar de wind 
krimpt wat naar noordoost tot 
noord, zodat de vijfsterrentem-
peraturen plaatsmaken voor vier 
sterren. Het strandweer kan dan 
ondanks de felle zon wat frisjes 
uitpakken soms.

Wellicht is er begin mei zicht op 
wat serieuze regen in Nederland, 
maar het is ook weer denkbaar 
dat de meeste neerslagimpul-
sen tegen die tijd alweer van 
de prognosekaarten zijn ge-
schrapt. 

Weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 25 26 24 21-22 

Min 13 12 11 10

Neerslag 10% 10% 15% 15%

Wind oost 3-4 oost 3-4 ono. 3-4 no. 3-4    

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

Ed Fransen is voor velen een bekend gezicht
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Reisbureau KVSA

Per roeiboot benaderden 
zij de schepen om informa-
tie uit te wisselen. Enkele 
jaren later is de Verenigde 
Scheepsagenturen opgericht, 
die honderd jaar later in 1976 
met het predikaat ‘Koninklijk’ 
werd onderscheiden. Vandaar 
de betekenis van de letters 
KVSA. Scheepsrapportage 
vormt nog altijd een kern van 
de KVSA, maar er is veel bijge-
komen.

Maatwerk
In Zandvoort is sinds acht jaar 
één van de vijf filialen van 
de reisbureautak gevestigd. 
Manager Daniëlle Schreurs 
helpt hier, samen met haar 
collega’s Aline, Annette en 
Mariska, op informele wijze de 
klanten met zowel vakantierei-
zen als zakenreizen. “Hoewel 
men tegenwoordig veel recht-
streeks op internet boekt, kun-
nen wij meer maatwerk én 

Vandaag in de schijnwerper reisbureau KVSA in de Cornelis 
Slegersstraat. Wat bij velen niet bekend is, is dat het bedrijf 
begon met een roeibootje! Na de opening van het Noord-
zeekanaal in 1876 besloten twee ondernemers uit IJmuiden 
hun diensten aan te bieden aan binnenkomende schepen 
en reders en verladers op de wal. 

service leveren. Dit geldt voor 
bijvoorbeeld individuele rond-
reizen, maar ook is het voor ons 
in één oogopslag te zien of be-
paalde reizen wel uitgevoerd 
kunnen worden. Wij opereren 
met alle erkende toeropera-
tors en zijn natuurlijk zelf ook 
aangesloten bij de ANVR en 
de Stichting Garantiereizen 
(SGR). Zelf boeken kan toch 
een risico inhouden en niet 
iedereen vindt het prettig om 
creditcardgegevens via inter-
net prijs te geven.” 

Cruisevakanties
Naast de vertrouwde bestem-
mingen als Spanje en Turkije 
is Griekenland duidelijk in 
opmars en wat verre oorden 
betreft zijn de Nederlandse 
Antillen, Thailand, Mexico en 
de Dominicaanse Republiek 
momenteel erg in trek. “Sinds 
kort hebben wij ook een nieu-
we website (www.kvsacruises.

door 
Erna Meijer

nl) die speciaal gericht is op de 
steeds populairder wordende 
cruisevakanties. Golfvakanties 
zijn ook te boeken gecombi-
neerd met lekker kuren, zoals 
bijvoorbeeld het Clubmed 
Vittel le Parc in de buurt van 
Epinal in Oost-Frankrijk. 

Disneyland Parijs
Aangezien Disneyland Parijs 
dit jaar vijftien jaar bestaat 
heeft KVSA Zandvoort in sa-
menwerking met groep 1 
t/m 4 van de Beatrixschool 
een actie georganiseerd. De 
kinderen konden een mooie 
kaart maken voor de jarige 
Mickey Mouse. Binnenkort 
krijgen de prijswinnaars een 
leuk cadeautje. In verband met 
dit jubileum kunnen kinderen 
t/m 6 jaar onder begeleiding 
gratis naar het wonderpark. 

ZandvoortPas
“Wij zijn ook deelnemer aan de 
Zandvoortpas”, aldus Danielle. 
“Wij vinden het leuk om de 
acties samen te doen met an-
dere Zandvoortse bedrijven 
zoals de Bruna. Momenteel 
krijgt men bij een boeking een 
tegoedbon om iets lekkers te 
halen bij Bakker Bertram.”

Reisbureau KVSA in de C. Sle-
gersstraat 4 is van maandag  
t/m vrijdag geopend van 
09.00 – 17.30 uur en op za-
terdag van 10.00 – 16.00 uur. 
Het gratis telefoonnummer is 
0800-26355872. 

Manager Daniëlle Schreurs (links), samen met haar collega Annette

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

E-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Bedrijfspand met bovenwoning gelegen in het 
centrum van Zandvoort. 
• Voor vele doeleinden geschikt
•  Bedrijfsruimte bestaande uit 2 gedeelten van 

ca. 30 m2 en 35 m2

•  Kantoorruimte van 3x3 m, keukentje en toilet/
doucheruimte

•  2 (slaap)kamers op 1e etage en ruime zolder-
etage via vaste trap

• Totale oppervlakte ca. 155 m2.

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 94Kerkpad 6

Winkel c.q showroomruimte van 200 m2.

In de directe omgeving van dorpscentrum, strand 
en station.

Huurprijs € 20.000,- per jaar 
(excl. kosten nutsvoorzieningen)

Zandvoortselaan 179

Royale en goed onderhouden vrijstaande villa uit 
de 30-jaren met voor- en grote fraai aangelegde 
achtertuin (ca. 21x10 m) met achterom, gesitueerd 
tegenover uitgestrekt beschermd natuur- en wan-
delgebied “de Amsterdamse waterleidingduinen”. 
•  Totale perceeloppervlakte 432 m2

•  Royale uitgebouwde woonkamer (ca. 40 m2)
•  3 slaapkamers, mogelijkheid voor extra kamer 

op vliering
•  Verkoop via B-systeem. Belangstellenden 

kunnen schriftelijk een bod uitbrengen voor 
woensdag 9 mei a.s. om 15.00 uur.

Prijsindicatie € 515.000,- k.k.

VERKOOP VIA INSCHRIJVING

Zaterdag 28 april
open huis van 11.00-13.00 uur

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

 97  
Zandvoort

Vraagprijs: € 309.000 k.k.

The 1st of May, Greeven starts on Funda.nl!!

Dit verassende 4-kamer appartement is in een 
“super” staat en kan zo betrokken worden. Het 
geheel is in 2002 gemoderniseerd. Vernieuwd is 
de badkamer, het toilet, de schuifpui, de vloer, 
etc, etc. Geschikt voor gezinsbewoning door het 
aantal slaapkamers!

• Parkeren op eigen afgesloten terrein;
• Servicekosten €  255,= incl. voorschot stoken, 

opstal en glasverzekering;
• Woonoppervlakte ca. 85 m2.

Vraagprijs: € 219.000 k.k.

Vraagprijs: € 209.000 k.k.

In gebouw “Mezgerstede” is dit fraaie 3-kamer 
appartement gelegen met een extra ruim  
balkon op de eerste woonlaag. Het heeft  
2- slaapkamers en een fraaie hoekkeuken  
v.v. diverse inbouwapparatuur. Door de  
gunstige ligging heeft het vrij zicht over de  
Van Lennepweg.

• Afzonderlijke berging in de onderbouw;
• Servicekosten € 131,27 per maand;
• Woonoppervlakte ca. 75 m2; bouwjaar ca. 1990.

In de gewilde Max Euwestraat ligt deze zéér 
goed onderhouden eengezinswoning met 
voor- en achtertuin op het zuiden. Het beschikt 
over 2- slaapkamers (voorheen 3), een moderne 
badkamer én de zolderruimte. Start verkoop 
zaterdag 28 april a.s.!

• OPEN HUIS zaterdag 28-04  
van 11.00 – 13.00 uur!

• Aan de rand van de duinen gelegen, ideaal 
voor natuurliefhebbers;

• Woonoppervlakte ca. 110 m2, bouwjaar:  
ca. 1989.

Dr. J.G. Mezgerstraat 

 59-4  
Zandvoort

Bm. van Alphenstraat 

 61  
Zandvoort

Max Euwestraat 

OPEN 
HUIS

NEW!

NEW!

Zandvoort is een hele dynami-
sche gemeente met een grote 
verscheidenheid: de criminaliteit, 
de sociale problematiek, de vele 
miljoenen bezoekers per jaar, de 
infrastructuur en ontwikkelingen 
op de langere termijn. Wat zou ik 
me nog meer willen wensen? Ik 
heb er nooit spijt van gekregen”, 
herinnert hij zich.

Goede ervaringen
Van der Heijden wil niet praten 
over minder goede ervaringen, 
zo steekt hij niet in elkaar. Wat 

hij als positief ervaart is de be-
trokkenheid met de inwoners 
bij de beleidsontwikkelingen. “Ik 
vind het positief als burgers zich 
uiten over het beleid dat een ge-
meente voert. Vroeger was dat 
anders. De mensen waren veel 
volgzamer, meer van het berus-
tende. Daar staat tegenover dat 
teveel bemoeienissen met het 
beleid ook kan leiden tot grote 
vertragingen bij grote projec-
ten en die hebben we ook bin-
nen de Zandvoortse gemeente. 
Burgers hebben alle ruimte om 

in te spreken in belangrijke ont-
wikkelingen die hen kunnen ra-
ken. Maar daarna is het woord 
aan de gekozen volksvertegen-
woordigers die voor 4 jaar het 
mandaat van de kiezer hebben 
gekregen.”

Op de afsluitende vraag wat hij 
zijn opvolger mee zou willen ge-
ven is hij direct: “Wat ik zou wil-
len meegeven is een combina-
tie van eigenschappen: geduld, 
energie, voortvarendheid en een 
grote kwaliteit om te binden!” 

Vervolg van pagina 1

Rotary Zandvoort neemt 
initiatief tot vacaturebank

Een initiatief van Rotaryclub Zandvoort heeft geresulteerd in 
de Vacature Bank Zandvoort, die deze week van start zal gaan. 
Werkgevers en werkzoekenden uit Zandvoort kunnen elkaar 
vinden in de centrale vacaturebank.

Toen Rotaryvoorzitter Maarten 
van Wamelen, vorig jaar op 
een bijeenkomst van het 
Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen-overleg, van 
de toenmalige directeur van 
Center Parcs hoorde dat er 
genoeg banen in Zandvoort 
ter beschikking waren, maar 
dat deze niet ingevuld konden 
worden, bleef hem dat dwars 
zitten. Hij vond het raar dat 
er geen Zandvoorters binnen 
hun eigen gemeente wilden 
werken: niet meer in een file 
en lekker snel thuis! 

“Werk zoeken en werkaanbod 
in Zandvoort, dat moet toch bij-
een te brengen zijn? Daar ben 
ik mee aan de gang gegaan”, 
zegt Van Wamelen enthousi-
ast, “daar is deze Vacaturebank 
uit voort gekomen.” Partijen 
bij elkaar brengen en daardoor 
mensen helpen, past uitste-
kend bij de doelstellingen van 
de Rotary. 

Paswerk
Onderzoek leerde dat er ge-
middeld ruim 300 mensen 
werkzoekend zijn in Zandvoort 
en dat deze mensen meestal 
gebruik maken van een wer-
keloosheidsuitkering. De ge-
meente Zandvoort heeft de be-
geleiding van bij de gemeente 
aangemelde werkzoekenden, 
in het kader van de Wet Sociale 
Werkvoorziening, uitbesteed 
aan Paswerk. Paswerk helpt 
werkzoekenden met bij- of om-
scholing en begeleidt ze, als dat 
nodig is, naar een nieuwe job.

Database
Toen bleek dat de gemeente 
Zandvoort en Paswerk ook 
zeer enthousiast waren over 
het idee om een centrale data-
base met werkaanbod te ma-
ken, werd er een werkgroepje 
geformeerd om dit meer vorm 
te geven. Wethouder Gert 
Toonen, die blij is met dit initi-
atief, is verbaasd over de snel-
heid waarin het een en ander 
is gerealiseerd. Hans Verweij, 
Projectleider bij Paswerk, is er 
bijzonder snel in geslaagd om 
met zijn IT afdeling een centra-

le database te bouwen, waarin 
werkgevers hun vacatures kun-
nen plaatsen en waarin werk-
zoekenden kunnen zoeken naar 
werk in Zandvoort. “Er wordt 
eerst gekeken of mensen uit 
de database van Paswerk weer 
aan het werk geholpen kunnen 
worden, al dan niet met bege-
leiding, omdat deze mensen 
vaak moeilijker aan het werk 
komen. Zit daar niemand voor 
de functie bij of lukt dat niet 
dan wordt de vacature binnen 2 
weken toegankelijk voor ieder-
een die inlogt op de website”, 
aldus Verweij. 

Werkgevers 
De Zandvoortse bedrijven wor-
den binnenkort door de plaat-
selijke Rotary benaderd, om 
het project kenbaar te maken 
en uitleg te krijgen hoe ge-
makkelijk het is om vacatures 
te plaatsen en wellicht snel 
een Zandvoortse werknemer 
te vinden. De Rotary zal zorgen 
dat de vacatures op de website 
worden geplaatst. Voor de be-
drijven is het natuurlijk ook een 
goede zaak dat werkzoekenden 
uit Zandvoort hen gemakkelij-
ker kunnen bereiken. 
Een werknemer uit de eigen 
woonplaats is doorgaans 
meer betrokken. “Vooral ook 
voor de strandpachters kan dit 
een groot voordeel zijn. In het 
zomerseizoen komt het nogal 
eens voor dat werknemers, als 
het ineens zeer druk is, wor-
den opgeroepen om snel bij te 
springen. Dan is het natuurlijk 
zeer effectief als dit een werk-
nemer uit Zandvoort is”, aldus 
Toonen, zelf een voormalige 
strandpachter. 

Website  
Werkgevers die nu al beschik-
bare vacatures hebben, kunnen 
dit melden via wamelen@wxs.
nl, dan worden deze bedrijven 
binnenkort het eerst bezocht 
om de benodigde informatie 
te verzamelen. De database is 
voor iedereen toegankelijk via 
de website van de gemeente 
Zandvoort www.zandvoort.
nl. Daar kan men klikken op 
‘Werken in Zandvoort’. 
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een film/diaserie in het bo-
venzaaltje. Tevens willen we de 
(school)jeugd meer betrekken 
in het museumgebeuren. Bij de 
Nationale Museumweek heb-
ben we extra aandacht besteed 
aan kinderen. Na de rondleiding 
was er voor de jeugd de moge-
lijkheid om een schilderijtje te 
maken. Ook gaan we met de 
‘Week van de Zee’ meedoen”, 
vertelt ze enthousiast.

Vrijwilligers gezocht 
Naast twee beroepskrachten, 
zijn er 5 gastvrouwen en di-
verse medewerkers die achter 
de schermen meehelpen. Maar 
er zijn altijd handen tekort. 
Daarom is Huls op zoek naar 
vrijwilligers die een affiniteit 
hebben met kinderen, om 
straks mee te helpen bij de di-
verse jongerenactiviteiten. Ook 
vrijwilligers op het gebied van 
het beheer en conservering fo-
toarchief, digitalisering van be-
standen en foto’s en collectiere-
gistratie zijn welkom. Dus als u 
tijd hebt en geïnteresseerd bent 
in de historie van Zandvoort 
dan kunt u voor meer informa-
tie contact opnemen met de 
beheerder van het museum, 
tel: 5740280.

Volwassen toneel jeugdgroep
De jeugdgroep van toneelvereniging Wim Hildering, 
heeft afgelopen zaterdag het toneelstuk Blaren opgevoerd.  
Onder regie van Nelleke van Koningsveld werd het een zeer 
volwassen stuk.

door Joop van Nes jr.

Een groep van 5 probleemjon-
geren krijgt een tweede kans en 
gaat onder begeleiding van soci-

aal werker en natuurliefhebber 
Jack Santpoort een survivaltocht 
maken om hun leven te verbete-
ren. Iedereen heeft zo zijn eigen 
problemen: drugs, drank, geweld 

en asociaal gedrag. Zullen ze al-
lemaal de eindstreep halen? Zie 
hier het verhaal. Eigentijds zou je 
zo zeggen? Niets is minder waar! 
Het stuk is al twintig jaar gele-
den voor het eerst opgevoerd 
en is van de hand van Ruud van 
Megen.

Van Koningsveld had in haar 
kennissenkring twee oud-ac-
teurs die het stuk 18 jaar ge-
leden speelden. René Pétel en 
Remco Molles waren duidelijk 
onder de indruk van het gebo-
den spel. Dat was dan ook van 
behoorlijk niveau. Opvallend 
was de tekstvastheid van de 
jeugdige acteurs. Het was zo 
levensecht dat de jongeren in 
de zaal regelmatig reageerden 
op bepaalde situaties die voor 
hun zeer herkenbaar waren.  
De grime en kleding waren 
ook van hoge kwaliteit: Ria 
Driehuizen, Ina Vos en Herman 
Leising tekenden daarvoor.

C U L T U U R

Nieuwe museumbeheerder 
bruist van ideeën

Vanaf 4 april heeft het Zandvoorts museum aan het Gast-
huisplein een kersverse museumbeheerder. Het is de Amster-
damse Sabine Huls die zeer enthousiast van start is gegaan 
met haar opdracht om het museum meer naamsbekendheid 
te geven. Ze heeft genoeg inzet, energie en kennis om dit te 
gaan realiseren.

door Nel Kerkman 

Als afdelingsmanager bij 
Ikea in Haarlem kon Sabine 
Huls niet echt haar draai 
vinden en ze besloot, na haar 
studie kunstgeschiedenis, 
dat het tijd werd voor heel 
iets anders. Maar eerst wil-
de ze als vrijwilliger op reis 
naar Thailand en Australië. 
Vlak voordat ze zou gaan 
vertrekken, ontving ze van 
de Gemeente Zandvoort de 
uitnodiging om voor een 
sollicitatiegesprek langs te 
komen. Alles ging daarna in 
een stroomversnelling en na 
haar lange reis is Sabine Huls 
op de plek gekomen die ze heel 
erg ambieerde: beheerder in het 
Zandvoorts museum.

Het culturele erfgoed 
Op de vraag wat haar zo aan-
trekkelijk lijkt om in een mu-
seum te werken, zegt Huls: 
“Het culturele erfgoed en de 
geschiedenis van een gemeen-
schap vind ik erg essentieel. 
Trouwens, van een museum 
word ik blij en gelukkig en ik 
geniet van mooie schilderijen. 
Hoewel ik absoluut niets af 
weet van de Zandvoortse ge-
schiedenis, hoeft dat beslist 
geen handicap te zijn. Er is in 
dit museum genoeg informatie 
over Zandvoort te vinden.” 

Verkennen
De 28 jarige Sabine Huls is, on-
danks haar werkweek van 18 uur, 
druk bezig om allerlei ideeën te 
bedenken. Maar eerst gaat ze 
het dorp met zijn vele mogelijk-
heden verkennen. “Misschien 
is er een leuke combinatie te 
maken met het Juttersmu-zee-
um en mogelijk kunnen we 
naar buiten treden, dus meer 
naar het Gasthuisplein gericht. 
Ook denk ik aan lezingen of 

‘Mode is het idee dat je iets speciaals aan 
hebt dat anderen gelukkig ook dragen.’

Marco Termes

Spreuk van de week:Feestcafé 
De Vrolijke Koster

Een gewoon gezellig Amsterdams feestcafé.

Koninginnedag: Oranjefeest!
Iedere klant een gratis Oranjebitter!

Je kunt bij ons als je wilt, zingen, dansen en sjansen.

Wij zijn 7 dagen per week 
geopend vanaf 16.00 uur

Feestcafé De Vrolijke Koster 
Kosterstraat 9, 2042 JJ Zandvoort. 
Tel.: 06-49971131

Vrijdag
27 april 2007 22.00 uur

VanKessel
 met band

Entree: vrij

Nieuw in Zandvoort:

Duitse -/Internationale keuken
Vis, vlees, pasta’s, salades
Laat u eens verrassen!

Keuken open v.a. 17.00 uur
Maandags gesloten

Zeestraat 38, 2042 LC Zandvoort, Tel.: 023-8887202

OPEN GOLF ZANDVOORT

3-daagse GVB cursus
(golfvaardigheidsbewijs)

 
van 490 euro voor 279 euro

voor cursus data zie
www.opengolfzandvoort.nl

023-5715743

DAMES LET OP: A.S. ZONDAG 29 APRIL 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag  bestaat uit 3 onderdelen: workshop,  presentatie Stephanlijn  
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE ULTIMATE-FACE-LIFT …DAMES WEIGER DE NAALD EN
ERVAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN FACE-LIFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187 
www.neverstoptrying.nl

Zaterdag 28 april:

Rudolf Kreuger 
band

vanaf 20.30 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)

Kijk eens op www.zandvoortpas.nl 
(al ruim 2000 ZandvoortPassen zijn in gebruik!)

 

Optreden Vrouwenkoor Malle Babbe een feestje!
De Stichting Classic Concerts heeft een volle Protestantse kerk 
een groot genoegen gedaan met het contracteren van Vrou-
wenkoor Malle Babbe. De binnenkomst van het vijfenveertig 
leden tellende koor, onder leiding van de charismatische Leny 
van Schaik, was al verrassend en zette direct de toon voor deze 
zondagmiddag. 

Afgezien van een eerder optre-
den in Nieuw Unicum was dit 
de eerste keer, dat dit koor in 
Zandvoort zich presenteerde. 
Het bleek tevens de 300e voor-
stelling in 25 jaar te zijn! Het 
koor, opgericht in 1982 door di-
rigente Leny van Schaik, is ver-
noemd naar het gelijknamige 
schilderij van Frans Hals. 

Songs of Survival
Gestart werd met het zingen 
van een aantal ‘songs of survi-

val’; muziek die is ontstaan in  
een Japans interneringskamp 
voor vrouwen op Sumatra 
in de Tweede Wereldoorlog. 
Twee vrouwen schreven in 
het geniep op kleine stukjes 
papier de noten van bekende 
klassieke werken. Vervolgens 
werd een ‘stemmenorkest’ 
samengesteld, dat uitsluitend 
op klank, dus zonder woorden, 
musiceerde. Er is later nog een 
film van gemaakt naar aanlei-
ding van een boek van Nevil 

Shute, waarin verschillende 
koorleden van ‘Malle Babbe’ 
hebben gefigureerd.

Humorvol 
Leny van Schaik heeft een zeer 
aanstekelijke manier van diri-
geren, die overslaat naar koor 
en publiek. Op humorvolle wij-
ze werd een zeer aparte versie 
van ‘Wij gaan naar Zandvoort 
aan de Zee’ gezongen, zelfs 
‘Zie ginds komt de stoom-
boot’ kwam voorbij varen en 
het levenslied ‘Aan het strand 
stil en verlaten’ werd op ver-
zoek vertolkt. De dames had-
den speciaal het Zandvoorts 
volkslied ingestudeerd en dat 
werd staande uit volle borst 
meegezongen door het zeer 
betrokken publiek. 

Juist door het zeer gevarieerde 
repertoire, met ook prachtige 
klassieke nummers en het so-
lonummer ‘I believe’, was het 
een geweldige middag die 
hogelijk gewaardeerd werd. 
Het is te hopen dat Zandvoort 
volgend jaar opnieuw kan ge-
nieten van dit veelgevraagde 
koor, want de enthousiaste 
aanwezigen konden er geen 
genoeg van krijgen!

Leuk eetcafé in Zandvoort 
zoekt met spoed

personeel in de bediening, 
achter de bar en in de keuken.

Sleutelwoorden zijn: ervaring, 
hard werken, teamplayer, lol.

bel 06 280 207 88, Peter De entree van Malle Babbe

Scène uit ‘Blaren’

Sabine Huls

Iets te (ver)kopen?

Plaats een 
Zandkorrel

(zie pagina 16)



Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Nieuwe collectie 
schilderijen is binnen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Camembert van het huis
* Normandië * Mooi gerijpt * 250 gram

Hele kaas nu € 1,99

In	de	maand	mei:
Malse	Ierse	kogelbiefstukken

3	stuks:	€	6,-
(april: shoarmapakket €	5,-)

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

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
Moerenburg Parfumerie - Haltestraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

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 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.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting 
op alle spiegels
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Topslager Vreeburg 
al meer dan 100 jaar vleesspecialist

Vreeburg heeft iedere twee weken 

een extra aanbieding voor zijn 

klanten met een ZandvoortPas, 

buiten zijn reguliere aanbiedin-

gen die hij iedere week heeft. Op 

dit moment is de aanbieding 

voor de ZandvoortPas een bij-

zondere. Als u in het bezit bent 

van een ZandvoortPas, krijgt 

u 100 gram rauwe ham, 100 

gram gebraden gehakt en 100 

gram smeerworst voor maar 

€ 3,25. Vreeburg noemt deze 

combinatie zijn ‘Top 3’ en dat geeft 

genoeg aan!

Overigens worden alle verse vlees-

waren zelf en in eigen keuken door 

Vreeburg gemaakt en dat proef je 

uiteraard! Deze vleeswaren kunt 

u proeven op de belegde broodjes 

Topslager Vreeburg in de Haltestraat bestaat al meer dan 100 jaar! De voorvade-
ren van Cees Vreeburg, de huidige generatie die het bedrijf runt, startten in 1894 
een beenhouwerij. Cees, zelf een slager in hart en nieren, is al sinds zijn 14e jaar 
in het bedrijf werkzaam en heeft het uiteindelijk van zijn vader overgenomen.Op vertoon van 

de ZandvoortPas:

Bij aankoop  
van Protest à € 40,-
een tas cadeau!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Pizza 
Döner Plaza
1Turkse Pizza + 
1 drankje: € 3,-

Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort
Geopend van 14.00- tot  01.00 uur
Dinsdag gesloten. Tel: 023-5718582

 
De hele maand mei:

HUUR   
5 weekfilms voor € 5,- 

voor de hele week
Niet in combinatie met andere acties

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

VAN ZANDVOORT

Restaurant 

De nieuwe Crocs in
pasteltinten zijn weer binnen!

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

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05

www.bellieribelli-shop.nl

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 

die Vreeburg in zijn winkel verkoopt. 

Een andere specialiteit van Topslager 

Vreeburg is zijn uitgebreide assor-

timent voor de fondue, gourmet en 

barbecue. Niet alleen vlees in allerlei 

soorten en maten levert hij, ook de bij-

passende sauzen, salades en stokbrood 

kunnen door hem geregeld worden. Als 

extra service heeft Vreeburg een 

aantal professionele barbecues 

met de nodige houtskool voor u.

Topslager Vreeburg is gevestigd 

aan de Haltestraat 54. 

Telefoon: 5712451

Topslager Cees Vreeburg
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Tegenwoordig wordt Koninginnedag niet alleen op een 
andere datum gevierd maar ook de wijze waarop deze dag 
gevierd wordt, is anders dan als die van vroeger.  

& Heden
Verleden

door Nel Kerkman

Vanaf 1898 tot aan 1948 
werd ook in Zandvoort op 31 
augustus Koninginnedag ge-
vierd. Dat kwam heel goed uit 
want het ‘volksfeest’ was niet 
alleen voor de Zandvoortse 
schoolkinderen bedoeld om 
feest te vieren maar ook de 
kinderen van de badgasten 
liepen gezellig mee met de 
gekostumeerde optocht. Het 
festijn eindigde altijd met 
een bal na in de Passage of 
later in Groot Badhuis. 

Aubade
De feesten werden steeds 
grootser en gezelliger. In 1901 
was er een aubade op het land 
van de heer J.Koning, gelegen 
aan het Kerkplein. In die tijd 
had Zandvoort veel muziek-
korpsen en zangkoren die sa-

men met de schoolkinderen bij 
de aubade en optochten hun 
bijdrage leverden. 

Volksspelen
In 1914 is de viering niet door-
gegaan: ‘het was de wens van 
Hare Majesteit de Koningin 
dat haar aanstaande verjaar-
dag met het oog op de ernsti-
ge tijdsomstandigheden niet 
feestelijk werd herdacht’. De 
laatste Koninginnedag op 31 
augustus is groots gevierd op 
het terrein van de Herenstraat, 
met volksspelen zoals ton ste-
ken, boegsprieten, zaklopen 
en mastklimmen. In de avond 
liepen 100 kinderen mee in een 
lampionnenoptocht en als af-
sluiting was er een openlucht-
bal op het Raadhuisplein.

Oranjezon
De eerste Koninginnedag na 

de oorlog werd in Zandvoort 
in 1945 spontaan gevierd. Er 
waren behendigheidswedstrij-
den met kano in de vijver en ’s 
avonds toneelvoorstelling van 
de gezamenlijke verenigingen 
‘Op hoop van zegen’ en ‘Ons 
Toneel’, uiteraard weer met bal 
na. Koninginnedag werd na 
1948 gevierd op 30 april, de ver-
jaardag van Koningin Juliana die 
toen haar moeder Wilhelmina 
opvolgde. Bij haar troonopvol-
ging in 1980 besloot Koningin 

Beatrix 30 april in stand te 
houden als Koninginnedag. 
Uiteraard om haar moeder 
daarmee te eren en tevens 
praktisch gezien omdat op 
haar eigen verjaardag, 31 ja-
nuari, het meestal geen lekker 
weer is. Eind april schijnt het 
oranjezonnetje daarentegen 
vaak wel. 

Traditie
Ook in Zandvoort veran-
derde langzaam maar zeker 

de traditionele volksfeesten. 
Het Zandvoortse muziekka-
pel en het tamboerkorps ga-

ven tot in de jaren 60 nog 
wel elke Koninginnedag 
een muziekshow, er was 
straattekenen in de Nic. 
Beetslaan, estafette, en 
kussengevechten op 
een ingezeepte mast in 
de Grote Krocht, taptoes 
op de Prinsesseweg en 
fietspuzzelritten door 
het dorp. De school-
kinderen zijn tegen-
woordig niet meer 
verplicht om bij de au-
bade aanwezig te zijn. 
Er worden geen liedjes 

meer op school geleerd zo-
als: Blanke top der duinen, 
Hollands vlag je bent mijn 
glorie, Merck toch hoe sterck. 
Wel laat de gymnastiekver-
eniging O.S.S. traditioneel 
op het Raadhuisplein hun 
turnoefeningen zien en zijn 
er kinderspelen. Niet meer 
weg te denken is de rommel-
markt en de zeepkistenrace 
is er als nieuw evenement 
bij gekomen. En nog steeds 
is er een oranjecomité, sinds 
1898 actief, om het iedereen 
naar de zin te maken. 
 

Van volksfeest naar het oranjegevoel

1890 Koninginnefeest. Schoolkinderen voor 

het huis van burgemeester Engelberts

Pluspunt is de organisatie voor welzijn en kinderopvang in Zandvoort. 

Voor het nieuw te openen wijksteunpunt 
zijn wij op zoek naar:
•	 Beheerder
•	 Administratieve	kracht

Voor uitbreiding van de taken binnen Pluspunt zijn wij op zoek naar:
•	 Medewerker	jeugdbeleid

Voor onze afdeling kinderopvang zijn wij op zoek naar:
•	 Pedagogisch	Consulent	Gastouderbureau	
•	 Groepsleider	voorschoolse	/	tussenschoolse	opvang	

Meer informatie over de verschillende functies op onze website: 
www.pluspuntzandvoort.nl of via telefoon 023-5717113 – H. Pieterson.

Restaurant

Vanaf heden geopend!
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Ken je dat gevoel, dat je ’s 
ochtends de deur uit stapt 
maar je eigenlijk nog te sla-
perig bent om de dag te be-
ginnen? Dat je totaal geen 
zin hebt om ook maar iets 
te ondernemen? En al he-
lemaal geen behoefte hebt 
om te praten, laat staan een 
gesprek aan te gaan? Als ik 
de trein van 07.48 uur neem 
is dit bij mij meestal het ge-
val. Mijn inwendige motor 
lijkt op dat moment nog niet 
te zijn opgestart. Deze is en-
kel bezig met warmdraaien, 
wat heel wat tijd in beslag 
neemt. Ook is het grootste 
deel van mijn hersenen nog 
in diepe slaap en is logisch 
nadenken en handelen daar-
door absoluut onmogelijk. 

Als ik rond half 8 met tranen 
in mijn ogen van het felle 
daglicht op het station aan 
kom, zie ik in de verte op het 
perron al bekenden staan. 
Bekenden aan wie ik min of 
meer verplicht ben een ge-
sprek aan te gaan of op zijn 
minst een vriendelijke ‘goe-
demorgen’ te wensen. Maar 
juist op zo’n tijdstip heb ik 
daar geen behoefte aan. Ik 
voel me er niet op mijn ge-
mak bij. Er komt namelijk 
geen zinnig woord uit mijn 
mond en het enthousiasme 
spat er ook niet echt van af. 
Rond dit tijdstip wil ik na-
melijk gewoon even rustig 
en alleen bijkomen van de 
nachtrust. Daarom verstop 
ik me meestal in de kiosk, 
waar ik mezelf trakteer op 
een kop koffie. Vervolgens 
stap ik pas op het laatste 
moment de trein in, zodat 
ik een verlaten plekje op kan 
zoeken waar ik in alle rust 
kan genieten van mijn bak-
kie. ‘Je koffer, je krantje en je 
koffie’ lees ik als mijn oog op 
mijn koffiebeker valt. Kijk, 
bij Douwe Egberts snap-
pen ze het wel; deze drie 
dingen zijn het enige wat 
je nodig hebt op de vroege 
ochtend.

Pauline

Mijn koffer, 
krantje en 

koffie

hoor, want het is zo gezellig. 
Het is echt een vriendengroep 
geworden, dat zie je wel”, 
zegt Kimberly lachend. De 
groep oefent elke woensdag-
avond in het jeugdhuis van de 
Protestantse kerk. 

Op de vraag of het een uit de 
hand gelopen hobby is wordt 
heftig ‘nee’ geknikt. Kimberly 
wil het vak in en heeft al audi-
ties gedaan. “Gisteren heb ik 
auditie gedaan voor Evita van 
Joop van de Ende,’’  vertelt ze 
enthousiast. Ook voor Claudia, 
Ryan en Kevin is dit een op-
stapje naar het grote werk. 
“Ik heb bewust voor het vak 
drama in mijn vakkenpakket 

gekozen”, vertelt Claudia, scho-
lier op het Coornhert Lyceum. 
Idolen zijn onder anderen 
Stanley Burleson (Elizabeth, 
Beauty and the Beast), Henk 
Poort (Rembrandt) en Ron Link 
(Tarzan).

Voor de 15-jarige Jasmijn hoeft 
een grote carrière als musical-
speler niet. “Ik vind dit leuk om 
te doen maar ik wil hier later 

niet mijn brood mee verdie-
nen.” De musical Knock-out 
gaat over een sportschool waar 
onenigheid ontstaat over de 
promotie hiervan. Uiteindelijk 
ontstaan er twee kampen en 
escaleert de hele boel. 

Wil jij Kimberly, Claudia, 
Michelle, Ryan, Kevin en 
Jasmijn in actie zien?
Kom dan gezellig langs. 
Zaterdag 28 april doet de 
groep haar opwachting in 
de Protestantse Kerk aan het 
Kerkplein. Om 19.00 uur gaan 
de deuren op en de show be-
gint om half acht. Een kaartje 
kost 2 euro.

Musicalfanaten…
In the Picture…

Hoe heet je weblog/website?
“Het adres is Jerrykramer.web-log.nl, tevens te bezoeken via  
de website www.jerrykramer.nl.”

Wat staat er op?
“Berichten over mijn politieke avonturen in de gemeenteraad  
van Zandvoort.”

Wat wil je ons ermee vertellen en laten zien?
“Ik probeer iedere week een bericht te schrijven over een  
actueel onderwerp in Zandvoort. Het is voor mij belangrijk dat 
bezoekers reageren op mijn berichten. Zo probeer ik de inwoners 
van Zandvoort bij de politiek te betrekken en mijzelf publiciteit 
te geven.” 
Hoeveel hits heb je?
“Sinds vorig jaar hebben 4500 unieke bezoekers mijn weblog  
bezocht. Per maand heb ik zo rond de 1000 hits.”

Heb je ff…
… met Jerry Kramer, 

JONG!
Column

I Know Where It’s @

   

Vrijdag 27 april: 
Begin je weekend goed bij Grand Café 
Danzee. Vrijdag vanaf 22.00 uur live 
muziek van de band VanKessel. Entree 
is gratis. Je vindt Danzee op kerkplein 8. 

Zaterdag 28 april: 
Deze week in muziek café Sandbar:  
U2 live performed by Sudden Inpact. 
De band start om 22.30 uur. Zorg dat 
je er bij bent! Leeftijd vanaf 21 jaar en 
entree € 5,00.

Zaterdag 28 april:
Mocht het net zulk weer worden als 
voorgaande weekenden, dan kan 
een avond bij Woodstock69 op het 
Bloemendaalse strand, niet missen. 
Woodstock dj’s Johan en Steef verzor-
gen deze avond de muzikale sfeer met 
club, house en electro. Entree is gratis. 

Zondag 29 april: 
Ook deze week weer live muziek bij 
strandpaviljoen 14, Bruxelles aan Zee. 
Deze zondag: Fruitvliegen. 
Vanaf 16.00 uur genieten van de mu-
ziek, een wijntje en het strand! 

24 jaar en student Bouwkunde aan de TU 
Delft en VVD raadslid

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie

Wat is er zo leuk aan spelen 
in een musical? Gelijk komt 
er uit zes kelen geluid waar je 
U tegen zegt. Vandaag staan 
Kimberly (18), Claudia (15), 
Michelle (16), Ryan (12), Kevin 
(15) en Jasmijn (16) centraal 
met hun passie: spelen in 
musicals.

Aankomende zaterdag speelt 
de groep de musical Knock-
out, georganiseerd door 
de Protestantse kerk en de 
Agatha kerk. “Het is zo’n kick 
om voor publiek te spelen. En 
behalve acteren moet je ook 
kunnen dansen en zingen. Dat 
maakt het zo gaaf”, zegt Kevin. 
Ook Claudia is het met hem 
eens: “Spelen in een musical 
is heel divers, want je moet 
veel dingen tegelijk kunnen.” 
De groep oefent ‘slechts’ 1 keer 
per week. “We willen wel meer 

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang   Willemstraat 
20, 1e etage). 

 Voor informatie,
bel: 06-42053349

.................
Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij 
alle PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 
(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 
Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. 

Met garantie en KvK.

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

ZANDKORRELS
Ben je al op ’t Hofje 

geweest? Daar is het 
zaterdag groot feest. 
Eli Stomp wordt 65 
jaar! Een borrel en 
een biertje staan 
klaar. Proost pa! 
Jorg, Nel, Barry, 

Moon XXX
.................

Met spoed 
woning gezocht: 
in Zandvoort, 2 of 

3 kamers, ca. €600 
p.m. Voor alleen-
staande vrouw. 

Tel. 06-5379 4787
.................
Te koop: 

complete keuken met 
ker. kookplaat, electr. 

oven, vaatwasmachine,  
inbouwkoelkast, 

boven+benedenkastjes 
en spoelbak. 

Zien is kopen! 
Vr.pr. €650. 
Tel. 5717726

.................
Bell Hotel 

zoekt hulp... 
voor de kamers en de 
afwas. voor een paar 
uur ‘s morgens, voor 
enkele of meerdere  

dagen per week, wat 
u het beste uitkomt.

 Hoge beloning! 
Tel. 5719000 
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Win 50 speelmunten 
in Circus Zandvoort!

Prijsvraag

Deze week maak je kans op 50 Fun & Games 
speelmunten voor in Circus Zandvoort. Circus 
Zandvoort heeft een gigantische Fun & Games 
afdeling, ook wel Familyland genaamd, waar meer 
dan 50 verschillende behendigheidsspelen en ker-
misspelen staan voor jong en oud. En hiervoor kan 
je nu maar liefst 50 Fun & Games speelmunten 
winnen door antwoord te geven op de volgende 
prijsvraag:

Je rijdt in een grote truck van New York naar Key 
West, St. Petersburg, Dallas, Las Vegas en uiteinde-
lijk San Francisco. Tijdens de race ben je in strijd met 
een andere grote truck, maar tevens moet je letten 
op de andere verkeersdeelnemers in het parcours 
wat zo nu en dan pittige bochten voor je in petto 
heeft! 
Hoe heet de automaat die voldoet aan deze  
omschrijving?

Weet jij het antwoord? Stuur dan het goede  
antwoord naar mail@playin.nl en maak kans op 
die 50 gratis Fun & Games speelmunten! 
Wil je vaker kans maken op mooie prijzen? 
Geef je dan via www.circuszandvoort.nl op voor de 
E-Nieuwsbrief en je ontvangt als eerste het laatste 
nieuws omtrent prijsvragen, nieuwe automaten 
en de laatste films.

Nette werkende man 
zoekt tijdelijke woon-
ruimte in Zandvoort. 

1/2 kamers, eigen 
sanitair. Geen toeris-

tentarief. 06-5479 1816

Ron Maas 
Las- en draaiwerk 

voor particulier 
en kleinbedrijf. 

Staal-RVS-aluminium. 
Tel. 06-1380 1342
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Zandvoortse historie in Inlooppunt
Iedere woensdagochtend is het Inlooppunt in de bieb hét tref-
punt voor senioren. Vorige week werd in het zaaltje een voor-
dracht gehouden over de geschiedenis van de bomschuit. Jaap 
Paap van de Bomschuiten Bouwclub vertelde over een stukje 
Zandvoortse historie. 

Even terug in de tijd. Ze 
werden aangeduid als 
‘de schamele vissers van 
de Zijde’ (=de Noord- en 
Zuid-Hollandse kust). 
Aan de hand van licht-
beelden geeft Jaap 
Paap in vogelvlucht de 
geschiedenis weer van 
het vaartuig de bom-
schuit en de visserij in 
Zandvoort.

“Het was een verschrik-
kelijk arm bestaan”. 
Paap is uitstekend op de 
hoogte met die historie, 
omdat hij exact 30 jaar 
geleden de Bomschuiten 
Bouwclub heeft op-
gericht. En omdat hij 
voorts ruim veertig jaar 
een strandpaviljoen 
heeft geëxploiteerd, beschikt 
hij over een grote dosis kennis 
van zee en strand.

De bomschuit
Zo ergens in de veertiende 
eeuw ontwikkelde zich lang-

zaam de bomschuit. Het schip 
werd ook wel een ‘bom’ ge-
noemd, maar in visserskringen 
heette het vaartuig vooral een 
‘schuit’. Het schip werd onder 
meer gebruikt door de kustvis-
sers ‘van de Zijde’. Kustdorpen 

als Katwijk aan Zee, Noordwijk 
aan Zee, Zandvoort, Egmond 
aan Zee beschikten niet over 
een haven. Scheveningen aan-
vankelijk ook niet. De schepen 
van deze dorpen moesten dan 

ook vanaf het strand 
afvaren en daar ook 
weer aanlanden. De 
bomschuit heeft 
zich ontwikkeld van-
uit de haringbuis, 
niet veel meer dan 
een sloep. 

Dergelijke strand-
schepen hadden 
een zwaar uitge-
voerde platte bo-
dem in tegenstel-
ling tot gekielde 
schepen. Vanwege 
hun typerende 
bouw konden bom-
schuiten door de 
branding heen op 
het vlakke strand 
getrokken worden. 
De levensduur van 
dergelijke vaar-

tuigen werd door hun wijze 
van aanlanden aanzienlijk 
beperkt. De scheepsbodem 
schuurde ruw over zand en 
schelpen: in feite strandden 
ze, waarbij het houtwerk het 
danig te verduren kreeg.

Burenhulp als uitkomst 
voor de vergrijzing 

Ook Duitsland vergrijst in hoog tempo. In Zuid-Duitsland is de 
vergrijzing tien jaar verder dan in Nederland. In Zuid-Duits-
land loopt een project waarbij burenhulp en contact tussen de 
generaties sterke steunpilaren zijn voor de kwetsbare oude-
ren. Burenhulp staat er centraal.

Gezien de financiële proble-
men waarmee het land wor-
stelt, is het ondenkbaar dat 
alle zorg door professionals 
kan worden geleverd. In het 
kleine Zuid-Duitse dorp Vogt 
werden in 1995 de eerste 
‘Lebensräume für Jung und 
Alt’ gebouwd, een woonvorm 
met 46 woningen middenin 
het dorp.
 

Het appartementencomplex 
wordt bewoond door zowel 
jongere gezinnen als door 
mensen van middelbare leef-
tijd en ouder. Het zijn niet de 
verzorgenden, maar de bewo-
ners zelf die hier de eventuele 
zorg bieden.
 

Tussen de woningen is een 
dienstencentrum gebouwd, 
dat fungeert als ontmoe-
tingsplek voor het hele dorp. 
Verschillende verenigingen 
maken veelvuldig gebruik van 
de gebouwen. Zo vergadert 
de bijbelclub er, het zangkoor 

heeft er een oefenruimte, drie 
keer per week worden er ge-
zamenlijke maaltijden gehou-
den en de woensdagmorgen 
is gereserveerd voor het huis-
vrouwenontbijt. Eénmaal per 
week is er dagbesteding voor 
dementerenden, er is een aan-
tal creatieve clubs actief en na-
tuurlijk wordt er ouderengym-
nastiek gegeven. Kortom, een 
waar trefpunt waar jong en 
oud (elkaar) ondersteunen.
 

Het concept van de Lebens-
räume komt uit de koker van 
Gerhard Schiele. Hij is direc-
teur van de St. Anna-Hilfe 
(www.anna-hilfe.de), de divisie 
ouderenzorg van de Liebenau 
Stiftung en verantwoorde-
lijk voor 45 locaties in Baden 
Württemberg. Hij bedacht dat 
de wederzijdse hulp van alle 
generaties nodig is om op den 
duur alle ouderen te kunnen 
blijven ondersteunen. 

Bron: Zorg en Welzijn.

Computer gaat vereenzaming tegen
Nog steeds geeft hij zelf les aan 60-plussers die nog niet zo 
goed overweg kunnen met de pc. Roosendaler Frans de Jong 
(84) pleit voor breed computergebruik. Ouderen blijven er 
jong door en houden contact met de jeugd.

“Kijk maar eens op recepties 
waar veel ouderen komen. De 
ene groep heeft het over de 
computer en de wereld die aan 
je voeten ligt. En de andere 
groep heeft het over de ou-
derdomskwaaltjes.” Frans de 
Jong helpt nu oudere mannen 
en vrouwen bij het bedienen 
van hun computer.

Internetgebruikster Maaike: 
“Alle ouderen die zich een-
zaam voelen zouden dit met 
een computer niet meer zijn; 
zelf heb ik door mijn computer 
vrienden over heel de wereld 

gemaakt.”  Internetter Frits: “Ik 
vind het heerlijk allemaal, als 
ik uit m’n bedje kom ga ik eerst 
mijn hond verzorgen, zet gelijk 
m’n pc-tje aan en dan vind ik 
weer heel veel mailtjes in m’n 
mailbox... Hééérlijk gewoon.”

Tot zijn zeventigste had Frans 
nauwelijks stilgestaan bij het 
ouder worden. Op zijn zeven-
tigste verjaardag merkte hij 
eigenlijk pas wat voor con-
sequenties het ouder wor-
den met zich meebrengt. 
“Daarvoor wist ik nauwelijks 
van het bestaan van ouderen-

bonden, om maar een voor-
beeld te geven. Ik merkte dat 
het een interessante wereld 
was, waar nog heel wat te 
doen valt.” Zo kwam hij in con-
tact met instellingen die hem 
wezen op de mogelijkheden 
van internet. 

In zijn woonplaats Roosendaal 
heeft De Jong de Stichting 
Ouderen Achter de Computer 
opgericht. Inmiddels hebben 
honderden 55-plussers geleerd 
met de pc om te gaan. 
De Jong: “Ik merk dat de pc de 
mensen jong houdt. De klein-
kinderen komen graag over de 
vloer. Het persoonlijk contact 
wordt door de pc echt niet 
verdrongen, integendeel, de pc 
gaat vereenzaming tegen.” 
Bron: BN/De Stem.

De papieren acceptgiro blijft!
Vooral senioren zijn blij met het bericht. De ouderenbonden 
maken melding van het feit dat het acceptgiroformulier blijft 
bestaan. Al eerder gingen geruchten dat de banken over zou-
den stappen naar uitsluitend digitale betaalnota’s.

Er ontstond veel onrust on-
der ouderen dat de papieren 
acceptgiro volledig zou ver-
dwijnen. Bij de ANBO-ser-
vicelijn kwamen, evenals bij 
de andere ouderenbonden, 
veel telefoontjes binnen 
van bezorgde leden. Ook bij 
de belangenorganisaties 
voor slechtzienden Viziris 
en de Chronisch zieken en 
Gehandicapten Raad (CG-
Raad) stroomden de reacties 
binnen. Zij allen schreven een 
brief aan de banken met het 
verzoek de papieren accept-
giro te behouden.

Ook in de Tweede Kamer 
zijn er schriftelijke vragen 
gesteld. In reactie daarop 

heeft toenmalig minister 
Zalm, na overleg met de ban-
ken, aangegeven dat burgers 
zich geen zorgen behoeven 
te maken. “Binnen de huidige 
opzet is het niet aan de ban-
ken, maar aan de consument 
en bedrijven om te bepalen 
op welke manier ze rekenin-
gen versturen en/of betalen, 
op papier of digitaal. De di-
gitale nota moet worden 
gezien als een aanvulling op 
het bestaande pakket van 
betaalmiddelen.”

De belangenorganisaties 
zeggen allen de ontwikkelin-
gen rondom de digitale nota 
verder nauwgezet te blijven 
volgen.

De	informatie	pagina	van	de	sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Het eerste team speelde dit 
seizoen in de derde klasse, na 
drie jaar achtereen kampioen 
te zijn geworden. In eerste in-
stantie werd er dit jaar weer 

tweede klasse te kunnen gaan. 
Toch kan gesproken worden van 
een sterk team dat uit ervaren 
voetballers bestaat. Het andere 
futsalteam van ZSC’04 is een 
veteranenteam, dat alle wed-
strijden in de Korver Sporthal 
speelt.

De afdeling veldvoetbal is he-
laas slechts één team groot. Het 
is geen eerste elftal en speelt 
in een reserve klasse. Puur een 
vriendenteam dat op zondag-
middag, onder leiding van de 
bekende voetbalscheidsrechter 
Peter Versteege, een lekker potje 
speelt op het veld in complex 
Duintjesveld. De vereniging zou 
dus een aantal voetballers kun-
nen gebruiken zowel voor in de 
zaal als voor op het veld.

Meer informatie kunt u krij-
gen bij de voorzitter van de 
afdeling voetbal, Olga Poots, 
Zandvoortselaan 119, 2042 XJ, 
Zandvoort. Tel. 5718930

De Zandvoortse Sportcombinatie heeft twee afdelingen die met 
de edele voetbalsport te maken hebben. Buiten het ‘normale’ 
veldvoetbal zijn er ook twee futsalteams. Futsal is de nieuwe 
naam die wereldwijd gebruikt wordt voor zaalvoetbal en is door 
de FIFA (wereldvoetbalbond) vastgelegd.

een kampioenschap verwacht 
maar de mannen van trainer/
coach Marcel Paap kwamen 
aan het einde slechts één punt 
tekort om komend jaar naar de 

Voetbal en futsal bij ZSC’04

Slotemaker startte de Ren-
sportschool samen met de 
begaafde motortuner Henk 
van Zalinge. Op de zaterdag-
middagen gedurende de win-
terperiode werden trainingen 
georganiseerd, voornamelijk 
voor vrienden en bekenden. 
Deze opzet groeide al snel uit 
tot hét instituut voor aanko-
mende racers in Nederland!

Na het noodlottig overlijden 
van Slotemaker in 1979 zette 
Van Zalinge de school voort 
met de hulp van autocoureur 
Dick van Iperen. De meervoudig 
Europees kampioen in toerwa-
gens en formule-auto’s Huub 
Vermeulen werd benaderd voor 
de functie van chef-instructeur. 
Na een aantal jaren droeg Van 
Zalinge de Rensportschool 
Zandvoort over aan het duo 
Van Iperen/Vermeulen. Beiden 
vonden dat deze unieke oplei-
ding niet verloren mocht gaan. 
Er werd besloten verder te gaan 
op de weg zoals Slotemaker die 
had uitgezet.

Begin jaren ‘90 kwamen er 
uit het bedrijfsleven aan-
vragen voor het organise-
ren en begeleiden van di-
verse circuitprogramma’s 
van onder andere BMW en 
Siemens. Sinds die tijd is de 
Rensportschool Zandvoort 
uitgegroeid tot een gespe-
cialiseerde onderneming op 
het gebied van vele soor-
ten circuit programma’s en 
auto- en motor(sport-)op-
leidingen. Naast het Circuit 
Park Zandvoort is de school 
ook actief op het TT Circuit 
Assen en het Belgische 
Circuit Zolder.

Nog steeds wordt er op 
Rensportschool Zandvoort 
lesgegeven door succes-
volle oud-cursisten die vaak 
aan een zeer succesvolle 
racecarrière bezig zijn. Met 
recht is de slogan van de 
Rensportschool Zandvoort 
dan ook: ‘Sinds 1955 op pole 
position’. Meer informatie: 
www.rsz.nl.

Rensportschool Zandvoort

Er wordt gespeeld in het 
Gemeenschapshuis aan 
de Louis Davidsstraat op 
woensdagavond en op don-
derdagmiddag. Naast de 
mogelijkheid om te bridgen 
onder deskundige leiding en 
arbitrage, biedt de vereni-
ging veel gelegenheid voor 
gezellige contacten.

Het speelseizoen voor de 
beide competities loopt van 
september tot en met mei. 
Maar voor de liefhebbers 
organiseert de vereniging 
in de zomermaanden, op de 
woensdagavond een zomer-
competitie  waaraan ook veel 

Als u het bridge nog niet be-
heerst, dan raden wij u aan 
om eerst de beginnerscursus 
van Pluspunt te volgen. Kunt 
u wel spelen én heeft  u een 
partner, dan kunt u meedraai-
en in de clubcompetitie. De 
eerste twee keer mag u gratis 
komen proberen en kennis-
maken. Daarna dient u lid te 
worden. Voor de ‘zomerinstuif’  
( juni t/m augustus) is aanmel-
ding vooraf niet nodig. Kosten 
€ 4,- per paar.

De speeltijden zijn: woens-
dagavond van 19.20 tot 23.15 
uur en donderdagmiddag 
van12.50 tot 17.00 uur. Locatie: 
Gemeenschapshuis, Louis 
Davidsstraat 17. Voor inlichtin-
gen kunt u terecht op internet 
www.nbbportal.nl/6024 of op 
telefoonnummer: 571 51 97 of 
aan de zaal. 

De ZBC is een bloeiende vereniging  die vorig jaar haar zestig-
jarig bestaan vierde. De vereniging werd in 1946 opgericht door 
vier leden en telt nu, na vele jaren van gestage groei, meer dan 
honderdzestig leden. 

toeristen en mensen uit de 
omgeving deelnemen.

Het spelniveau in de vereni-
ging loopt van beginner tot 
gevorderde. Als u de regels 
van het bridge kent en u bent 
gewend om met familie of 
vrienden te bridgen, of u hebt 
het spel op een cursus geleerd, 
dan kunt u zonder angst in-
stappen en ervaren hoeveel 
leuker en spannender het 
competitiebridge is. U heeft 
echter wel een partner nodig, 
want er wordt altijd in paren 
gespeeld. Indien nodig kan de 
club behulpzaam zijn bij het 
vinden van een partner. 

De Zandvoortse Bridgeclub

Eind jaren ’50 werd Rensportschool Zandvoort opgericht 
door de legendarische Rob Slotemaker.  De ideeën voor het 
oprichten van zowel de slipschool als de raceschool had Slot-
emaker opgedaan tijdens zijn opleiding als straaljagerpiloot 
op Soesterberg. De besneeuwde start- en landingsbanen 
vormde een perfect oefenterrein om al zijn sliptechnieken 
en race-ideeën uit te proberen.

De antwoorden op een aantal 
simpele vragen invullen, kaart-
je opsturen en afwachten. Dat 
werd gevraagd van de klanten 

Drie Zandvoortse families hebben via een prijsvraag van de 
marktorganisatie waar snackbar De Oude Halt bij is aangesloten 
een vakantie in één van de Oostappen vakantieparken gewon-
nen. Deze vakantieorganisatie exploiteert in Nederland en België 
negen vakantieparken die van alle gemakken zijn voorzien.

van De Oude Halt. Toen vorige 
week een dikke envelop bij de 
exploitanten van de snackbar 
op de mat lag werd het dui-

Drie Zandvoortse families winnen vakantie
delijk: in Zandvoort vallen 
een aantal grote prijzen 
in deze prijsvraag. Het 
werden er in totaal maar 
liefst drie.

Niets vermoedend wer-
den de drie gezinnen uit-
genodigd door Marcella 
en Marcel Schoorl van 

de snackbar aan de 
Vondellaan. Helaas 
kon de familie Gons 
niet aanwezig zijn 
maar de families Van 
Loon en Roose konden 
uit handen van Schoorl 
de prijs in ontvangst 
nemen en mogen op 
kosten van Oostappen 
vakantie houden in één 
van hun parken.

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

Jeu de boulescomplex geopend

In zijn openingsspeech heette 
voorzitter Herman Klene de 
hoofdsponsors EMM, Holland 
Casino Zandvoort en de gemeen-

te Zandvoort van harte welkom 
en wees hij terecht op ‘zijn’ groep 
van mensen die de banen en de 
omliggende faciliteiten hebben 

Jeu	de	boules

Afgelopen vrijdag is het complex van jeu de boulesvereniging  
Zandvoortmeeuwen officieel geopend. Het complex, gele-
gen naast het kantoor van woningbouwvereniging EMM, is 
hoofdzakelijk door een groep leden van Zandvoortmeeuwen 
zelf gebouwd, waardoor maar liefst €75.000 aan gemeen-
schapsgeld bespaard is gebleven!

gebouwd/aangelegd. Na de ope-
ningsspeech hezen Gert Toonen 
en Evert v.d. Linden, één van de 
initiatiefnemers van het eerste 
uur, een nieuwe verenigingsvlag 
als teken van opening.

Klene was een trotse voorzitter 
toen hij burgemeester Rob van 
der Heijden, sportwethouder 
Gert Toonen, oud-sportwet-
houder Hans Hogendoorn en 
pr-manager van Holland Casino 
Zandvoort Sascha Bouwman, 
uitnodigde om de eerste offici-
ele wedstrijd op de banen van 
Zandvoortmeeuwen te spelen. 

Late winst ZSC softballers

Tot aan de 5e inning ging de 
strijd gelijk op. Na twee slag-
beurten was het nog gelijk.  
Voor ZSC scoorde Jan Piet Paap 
in de 1e inning het eerste punt. 
Hij profiteerde van een home-
run van Edgar Koper (2-2). In 
de 2e inning scoorden beide 

teams vier punten waardoor 
het 6-6 werd. Kennemerland 
nam in de 3e inning een voor-
sprong van twee punten, 11-13 
voor Kennmerland.

Nadat Kennemerland in de 
4e inning de voorsprong had 

Softbal

De softballers van ZSC hebben de eerste thuiswedstrijd tegen 
het Haarlemse Kennemerland met 21-16 gewonnen. De eerste 
wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Vennep Flyers 2 ging 
vorige week in Nieuw Vennep nog met 13-10 verloren.

vergroot tot 11-16, wist ZSC 
het initiatief over te nemen. 
Kennemerland zag in de 
vijfde slagbeurt geen kans 
de thuisplaat te bereiken, 
terwijl ZSC er in slaagde een 
serie van acht runs te scoren. 
Twee homeruns van Ben de 
Jong en één van Tjeerd Buijs 
deden de kansen keren, 19-16. 
In de laatste inning scoorde 
Kennemerland opnieuw niet, 
terwijl ZSC de thuisplaat wel 
tweemaal wist te bereiken, 
waardoor de eindstand op 21-
16 voor ZSC kwam.
 

Nipt verlies ZSC handbalsters

In de eerste helft namen beide 
teams om beurten een voor-
sprong. Laura Koning was in 
het eerste deel van de wedstrijd 
namens ZSC zeer schotvaardig, 
met drie doelpunten. Tegen het 
einde van de eerste helft wist 
Zaanstreek een voorsprong van 
twee punten te nemen (8-10), 
die bij rust was gereduceerd 
tot 10-11. Van de elf treffers van 
Zaanstreek werden er zes ge-
scoord uit een strafworp, die de 

arbiter in ruime mate toekende 
aan Zaanstreek. Opmerkelijk was 
dat ZSC er de gehele wedstrijd 
niet één kreeg.

De tweede helft wisten de Zaanse 
dames op routine die voorsprong 
via 16-18 en 18-20 vast te hou-
den. In de slotfase deed ZSC er 
alles aan om de achterstand 
weg te werken. Het lukte niet. 
Zaanstreek bleef met 19-22 aan 
de goede kant van de score.

Handbal

De handbalsters van ZSC hebben de ongeslagen koploper 
Zaanstreek zondag uitstekend partij geboden. Pas in de slot-
fase moest het team van coach Hans Zwemmer de winst met 
19-22 aan de Zaanse dames laten.

Geflateerd verlies ZHC dames

In het begin van de wedstrijd 
probeerde Hisalis direct druk 
te zetten op de Zandvoortse 
verdediging, maar die gaf geen 
krimp. Het duurde tot de 20e 
minuut voor keepster Marije 
van der Meulen voor de eerste 
keer de bal uit het doel moest 
halen, 0-1. Het antwoord kwam 
binnen vijf minuten van de stick 
van Miranda Schilpzand, die de 
gelijkmaker verzorgde,1-1. ZHC 
nam hierna even het initiatief, 
maar de stickvaste speelsters 
van Hisalis bleven met snelle uit-

vallen doorlopend gevaarlijk. Vijf 
minuten voor rust kon Marjolein 
Gielen een hoog ingeschoten bal 
nog met de stick uit het doel 
werken. Drie minuten later werd 
het toch 1-2 na een misverstand 
in de ZHC-defensie.

Na een kwartier in de tweede 
helft wist Hisalis op 1-3 te ko-
men waarna het verzet was 
gebroken. Kort voor het eind-
signaal bepaalde Miranda 
Schilpzand met haar tweede 
doelpunt de eindstand op 2-6.

Hockey

De dames van de Zandvoortsche Hockey Club konden kampi-
oenskandidaat Hisalis tot een kwartier in de tweede helft uit-
stekend partij bieden. Een verdedigingsfout, waardoor het 1-3 
werd, deed de weerstand van ZHC in een storten.

SV Zandvoort loopt geen ‘schade’ op

‘Fantasie-elftal’ omdat er maar 
liefst 8 spelers afwezig waren. 
Het merendeel had trainer Pieter 
Keur niet opgesteld omdat ze 
met vier gele kaarten ‘op scherp’ 
staan. Nog een gele kaart erbij 
en hij kan de naderende nacom-
petitie niet over ze beschikken. 
Tevens zijn een aantal spelers 
nu nog geblesseerd die waar-
schijnlijk wel op tijd fit zijn als 
op 5 mei de eerste bal richting 
eerste klasse zal gaan rollen. 

Goede kansen
Zandvoort begon goed aan 

de wedstrijd en had bij rust 
op voorsprong moeten staan. 
Redelijke kansen werden ge-
mist maar ook Kennemerland 
had het vizier niet op scherp 
staan. Na rust een wat fellere 
instelling van de Haarlemmers 
en Zandvoort moest zelfs een 
achterstand toestaan. Het 
laatste kwartier moesten onze 
plaatsgenoten ook nog eens 
met 10 man verder. Invaller 
Gerben Kraayenoord had bin-
nen tien minuten twee keer 
geel opgelopen en kon gaan 
douchen. 

Voetbal  (zaterdag)

De zaterdagvoetballers van SV Zandvoort hebben in de strijd 
om de tweede plaats gelijkgespeeld tegen Kennemerland. De 
uitwedstrijd ging verloren met 4-1 maar nu kwam een ‘fanta-
sie-elftal’ tot 1-1.

Gelijk
Het zou tot diep in de blessu-
retijd duren voordat Zandvoort 
de boel weer gelijk trok. De 
onder zware druk staande 
Haarlemse goalie kon een kop-
bal van Sven van Nes niet goed 
verwerken. Uit de rebound 
wist Ferry Boom zijn teen te-
gen het leer aan te krijgen en 
de keper te passeren. 

Komende zaterdag wordt om 
14.30 uur de laatste wedstrijd 
van het reguliere seizoen ge-
speeld in Haarlem, bij de plaat-
selijke EDO hfc. De eerste wed-
strijd in de nacompetitie wordt 
op 5 mei op het SV Zandvoort 
complex gespeeld tegen een tot 
nu toe nog niet bekende tegen-
stander. 

ZSC’04 na penalty’s verder

Met die reputatie heeft ZSC’04 
niets te maken. Al eerder in 
het toernooi werden DSC’74 
en Pancratius uit de eerste 
klasse en de Koninklijke HFC 
uit de hoofdklasse door de 
Zandvoorters uit het beker-

toernooi geslingerd. 

In het eerste bedrijf nam 
ZSC’04 een voorsprong door 
aanvoerder Michel van Marm, 
even later kwamen de gasthe-
ren op gelijke hoogte. Daarna 

Futsal

Opnieuw heeft ZSC’04 een tegenstander in het bekertoernooi 
uitgeschakeld. De Zandvoorters deden nauwelijks onder voor 
de Blokkerse Zaalvoetbal Vereniging (BZV). BZV is onlangs ge-
promoveerd naar de hoofdklasse na het binnenhalen van de 
titel in de eerste klasse.

zorgden Mitchell Post en Ferry 
Vooys voor een voorsprong 
maar de eindstand werd be-
paald op 3-3, waarna penalty’s 
de beslissing moesten bren-
gen. Daarin was ZSC’04 de 
betere. Aanvankelijk miste Bas 
Lemmens de eerste beslissen-
de penalty, maar in de noodza-
kelijke tweede serie nam hij de 
beslissende penalty wel goed 
en kon ZSC’04 opgetogen te-
rug naar Zandvoort. “We de-
den nauwelijks onder voor BZV 
en waren soms gewoon beter”, 
aldus coach Marcel Paap. 

De adverteerders van deze week
In alfabetische volgorde: 
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bright & Fresh
Café Oomstee
Café Restaurant Bonito
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Vrolijke Koster
Eetcafé
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.

IJzerhandel Zantvoort
Kaashuis Tromp Heemstede
Meijer Advocaten
Motorrijschool Goede
Never Stop Trying
Nova College
Oosterduyn Wijkhuizen 
 makelaardij o.g.
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt 
Restaurant Reina
Sandbar
Slagerij Marcel Horneman
Ster Bakkerij
Van der Valk & Swart
  Notarissen
Van Schaik, makelaar
Willemse  Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

FC Noord-Holland oefent in Zandvoort

Ton Ojers, analyticus en 
co m m e nt at o r  b i j  RT V 
Noord-Holland, heeft zich 
verplicht gesteld om het pres-
tigieuze toernooi te winnen. 
Tegenstanders op het toernooi 
zijn echter niet de minsten: de 

A1 van Ajax Cape Town, de A1 
van de winnaar van vorig jaar 
Cruzeiro (Bra.) en de A1 van 
Florida Soccer Alliance (VS).

Kansloos
In een wedstrijd van vier keer 

Voetbal

FCNH is een team dat is samengesteld uit louter Noord-Hollandse 
voetballers onder de 21 jaar. Met dat elftal denkt trainer Ton Ojers 
de Copa Amsterdam te kunnen winnen. Vorige week woensdag 
werd voor het eerst geoefend, tegenstander was een mixteam 
van de zaterdag- en zondagselecties van SV Zandvoort.

een half uur, waarin Ojers 
twee teams gebruikte, wer-
den onze plaatsgenoten op 
een 0-8 nederlaag getrak-
teerd. In zijn selectie is ook 
een Zandvoortse speler gese-
lecteerd: Mitchel Post die op 
zaterdag voor SV Zandvoort 
uitkomt. Het tweede doel-
punt voor FCNH kwam van 
de voet van Post, die door 
middel van een schitterende 
volley zijn vriend en doelman 
van Zandvoort Jorrit Schmidt 
versloeg.

Bestuur SV Zandvoort stapt op
Het bestuur van SV Zandvoort 
zal op 15 mei aanstaande,  
tijdens een extra ledenverga-
dering, opstappen. Voorzitter 
Kees van Dijk heeft wegens 
drukke werkzaamheden aan-
gegeven zijn termijn, dat  

komend jaar zou aflopen, niet 
vol te kunnen maken. Wegens 
ontwikkelingen binnen de club 
hebben de overige bestuurs-
leden eveneens aangegeven 
de pijp aan Maarten te zullen 
geven. 
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TROMPSTRAAT 5/7 ZANDVOORT

• Op de 4e en tevens hoogste etage 4-kamerappartement 
verbouwd naar 3 kamers

• Ruime woonkamer, 2 slaapkamers en moderne keuken
• Vrij uitzicht op boulevard, strand en zee
• Balkon aan voor- en achterzijde
• Geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen 
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 239.000,-

 VAN GALENSTRAAT 112 ZANDVOORT

• Goed onderhouden 2-kamerhoekappartement op 1e verdieping
• Balkon (W) met uitzicht over de boulevard en zee
• Lichte laminaatvloer (hoge kwaliteit) in alle vertrekken
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Kleinschalig complex op nog geen 50 meter van het strand
• Afgesloten gemeenschappelijk parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 60 m2

Vraagprijs: € 165.000,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/302 ZANDVOORT

• Direct aan zee gelegen 3-kamerappartement
• Op de 3e verdieping gelegen
• Fantastisch uitzicht
• 3 liften en 24-uurs receptie
• Afgesloten parkeerterrein
• Ook geschikt als 2e woning
• Woonoppervlakte ca. 55 m2

Vraagprijs: € 195.000,-

 KERKSTRAAT 10 ZANDVOORT

• 2-kamerbovenwoning midden in centrum
in autoluwe winkelstraat

• Woonkamer met schouw en doorkijk naar het Dorpsplein
• Hoge plafonds van ca. 3.05 m
• Ruime slaapkamer onder schuine kap met uitzicht op 

de watertoren
• Woonoppervlakte ca. 58 m2

Vraagprijs: € 179.000,-

 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

 GROTE KROCHT 14 ZANDVOORT

• Ruim penthouse in residence “La Grande Caverne”
midden in het centrum van Zandvoort gelegen

• De woonkamer heeft een plafond dat oploopt tot een hoogte 
van circa 4,5 m en een prachtige serre

• Vanaf het dakterras heeft u een prachtig uitzicht over Zandvoort 
• Verder beschikt dit penthouse over 3 slaapkamers
en 2 garageplaatsen, woonoppervlakte ca. 140 m2

Vraagprijs: € 595.000,-

 TROMPSTRAAT 11 ZANDVOORT

• Bijzondere en goed onderhouden 2-onder-1 kap bungalow
• Vrij uitzicht en nabij het strand gelegen (ca. 50 m)
• V.v. 3 slaapkamers, royale eetkamerserre, L-vormige woon-

kamer, moderne keuken, badkamer en 3 zonneterrassen
• Laat u verrassen door, de ruimte, kwaliteit en sfeer

die deze woning u biedt!
• Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 297 m2

Vraagprijs € 595.000,-

 HAARLEMMERSTRAAT 3A ZANDVOORT

• Royale split-level woning met 5 slaapkamers
• Speelse indeling door niveauverschillen
• Voor- en achtertuin met schuur en achterom
• Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
• Bouwjaar 1979
• Op loopafstand van het centrum
• Woonoppervlakte ca. 165 m2

Vraagprijs € 429.000,-

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

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_ZC0717.indd   1 24-04-2007   13:24:12



Koninginnedag 2007 was 
weer helemaal geslaagd. 
Niet alleen waren er meer 
mensen in het Zandvoortse 
op de been, ook waren met 
name de kinderspelen meer 
divers dan vorige jaren en 
was het schitterend weer. 
Het was de laatste officiële 
opening van Koninginne-
dag van burgemeester Rob 
van der Heijden in functie. 

Zandvoortse 
Courant 
Actueel	 P3	Zeepkistenrace

�

De	Mannetjes

Koninginnedag

Was er voor de 
zeepkistenrace wel een 

lawaaivergunning?

Actueel	 P5	Lintje voor dokter Mol
3e jaargang • nummer �8 • 3	mei 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Jong!	 P�7	Rubriekspagina jongeren 
Sport	 P23	Tennis 

Met al je hebben en houden op straat…! Traditioneel was de vrijmarkt 
weer één van de mooiste evenementen met veel kinderen die op  
dekens hun ‘waren’ probeerden te verkopen. 

Geldig t/m zondag 6 mei

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Oat brain heel € 1.50
• Oat brain half € 0.75
• Chipolata cake € 3.95

Nieuw in ons assortiment:
diverse soorten gebak
• Moorkoppen
• tompoucen
• appel/amandel punt
• yoghurt/kwarkpunt
• aardbeienschelp
• bavaroise
• schwartzwalderkirsch

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

MEIJER ADVOCATEN
Verspronckweg 1, Haarlem

&
DRS. A. VAN TEIJLINGEN
nmi-gecertificeerd mediator

ECHTSCHEIDINGS
BEMIDDELING

bel voor gratis oriëntatiegesprek

 (ook gefinancierde rechtshulp)
0252-530148

Geslaagde Koninginnedag 2007

Morgen dodenherdenking. 
Voor route en vlaginstructie - raadpleeg de 
gemeente-advertentie

Heb je een goed idee voor de Week van de Zee? 
Doe mee - lees de gemeente-advertentie

8 mei - 
Ontwerpbestemmingsplan Middenboulevard 
in gemeenteraadsvergadering - Lees de 
gemeente-advertentie. 

Na de demonstratie van turnvereniging OSS openden het Zandvoorts 
Mannenkoor en het Zandvoorts Vrouwenkoor met het Wilhelmus. 
Daarna waren de kinderen aan de beurt die, aangevoerd door burge-
meester Rob van der Heijden, enkele honderden ballonnen oplieten 
die door de straffe wind direct zeewaarts werden geblazen.

Uiteraard waren het optreden van Gemengd Zandvoorts Koper En-
semble en de tweede zeepkistenrace grote publiekstrekkers. De eer-
ste de beste zeepkist die de helling afkwam, crashte al!

’s Middags waren met name de attracties voor de kinderen een lust 
voor het oog. Beter gesorteerd op leeftijd en beter van kwaliteit dan 
in het verleden. Veel gehoorde mening van de Zandvoorters was het 
geluidsniveau van de alom aanwezige feestmuziek.
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

De combinatie schrijven en 
werken in de peuterklas is 
perfect. Was het vroeger 
een dagelijkse taak om naar 
school te gaan. Nu ‘werk’ ik 
daar nog maar éénmaal 
per week. Kinderen zijn 
leuk. Ze zeggen grappige 
dingen. Origineel zijn hun 
uitspraken. Er zijn al diverse 
boekjes hiervan in winkel 
verkrijgbaar. Lawaai maken 
kunnen ze ook. Maar daar 
zijn alle juffen en meesters 
aan gewend. Ouders vluch-
ten ‘s morgens vaak snel de 
klas uit. “Wat een lawaai 
maken die koters. Word je 
daar niet dol van?” “Zolang 
een kind lawaai maakt is’ ie 
gezond”, is meestal ons ant-
woord op zo een vraag. 

Grappig was de bouw van 
een Zorgcentrum boven een 
kinderdagverblijf. Enige ja-
ren geleden alweer vroeg ik 
het, tijdens een interview, 
aan ouderen die er woon-
den. “Gezellig toch”, was hun 
antwoord. “Anders wordt 
het hier zo’n saaie boel. We 
gaan soms ook eventjes bij 
die ukkies op bezoek.”

Ik moest eraan denken 
toen er een klacht kwam. 
Een mijnheer was bij de 
school waar ik help langs-
gekomen. Hij woont aan 
de overkant in een flat (of 
huisje, dat weet ik niet) 
voor 60 plussers. “Het is 
tijdens speeltijd zo een la-
waai. Zou dat een beetje 
minder kunnen?” Verbaasd 
keek de schoolleiding naar 
de klagende mijnheer. “Een 
kind rent, speelt en…..maakt 
lawaai. Zo gaat dat nu een-
maal met kinderen”, was 
het antwoord. Lawaai? Je 
moet ermee leren leven. Of 
je moet op een onbewoond 
eiland gaan wonen. En dan 
kun je nog last hebben van 
de ruisende zee! Misschien 
kan deze heer een keer naar 
school komen. Niet om te 
klagen maar om te vertel-
len. Over vroeger. Hoe men 
toen leefde. De kinderen 
zullen gegarandeerd stil 
zijn!

Lienke Brugman

Kinderen in 
Zandvoort

Waterstanden
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Publiek geniet van zeepkistenrace

De jury bestond uit bur-
gemeester Rob van der 
Heijden, wethouder Gert 
Toonen en Harry Lemmens, 
de voorzitter van de 
Stichting Viering Nationale 
Feestdagen Zandvoort.  

Keuring
In totaal werden ruim vijftig 
zeepkisten ter keuring aange-
boden, variërend van simpele 
karretjes (die toch het meest 
op prijs werden gesteld) tot 
een super-de-luxe professio-
nele ‘Ferrari’. De eigenaar hier-
van kwam, net als vorig jaar, 
helemaal uit Brabant naar 
Zandvoort.

De origineelste
De originaliteitsprijs ging naar 
Thomas van der Vliet met 
‘Pisten Bully’ (voorzien van 
houten rupsbanden!), waar-
aan ruim drie weken was ge-
werkt. Op een terechte tweede 
plaats kwam Sybren Reens met 
zijn originele zeepkist ‘De Ska’. 
Dani de Ruijter-Limat kreeg de 
derde prijs voor zijn prachtige 
Jeep. Het was moeilijk kiezen 
want ook de brandweerauto, 
het ingenieuze exemplaar van 
de scouting en de ‘schoen’  van 
Shanna’s Shoerepair zagen er 
bijzonder uit en wat te denken 
van de fraai roze uitgedoste 
Supertwins? 

Waardering
Duidelijk was in ieder geval 
dat er de afgelopen weken (en 
wellicht maanden) heel wat 
mensen enorm creatief heb-
ben geknutseld. De berijders 
van no. 34 ‘de Turbokist’ waar-
deerden de makers van hun kar.  
Op de zijkant stond geschreven: 
‘Bedankt Opa & Pa’.

De uitslagen
Categorie 4-7 jaar:
1.Lars Visser, 2. Iron Vossen, 
3.Tommy Rasch

Categorie 8-12 jaar :
1.Dylan Braamzaal, met 7,10  
seconden ook de snelste overall 
tijd
2. Lesley Loos, 3. Jan van der 
Wiel. 

Categorie 13-17 jaar: 
1. Dax Struber, 2. Stefan Buijssen 
(uit Boxtel).

Categorie 18+:
1. Martijn Jacobs met de origi-
nele, door zijn opa gemaakte 
zeepkist uit het ‘Zeskamp-ver-
leden’, 2. Mark Simons (Ferrari) 
en 3. Rich

Net als vorig jaar oogstte het hardwerkende organisatie-
team van Arlan Berg veel enthousiasme bij het veelkoppige  
publiek in de Haltestraat. Al vanaf 12.00 uur was het een  
drukte van belang in het ‘paddock’, waar alle fraaie vehikels 
vooraf werden gekeurd 
op o.a. veiligheid. 

“Al vergaat morgen de wereld
Vandaag plant ik mijn boom”.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij  
voor ons is geweest, geven wij u kennis dat 
na 60 liefdevolle huwelijksjaren, van ons is 

heengegaan mijn geliefde man, onze fijne vader, 
opa en “ouwe opa”

Alphonsus Maria Aleven
Alphons

* 21 oktober 1918                  † 30 april 2007

C.W. Aleven - Severiens
Caroline van der Pijl - Aleven
Jacques van der Pijl
Alphons Aleven
Eegje Aleven - Meyn
Trudy Aleven
Peter Vaillant
Saskia Aleven †
Paul Aleven
Silvia Aleven - de Koning
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

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

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en 
condoleren op donderdag 3 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in de rouwkamer van “Zorgcentrum 
Bosbeek” aan de Glipper Dreef 209 te 
Heemstede.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op 
zaterdag 5 mei 2007 om 12.00 uur in de 
parochiekerk St. Agatha aan de Grote Krocht 43 
te Zandvoort, waarna aansluitend de begrafenis 
zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar.

‘Lintjesregen’ bij Pluspunt

Opvallend was dat het voor-
namelijk ‘oudere’ mede-
Zandvoorters zijn die zich 
belangeloos inzetten voor 
het welzijn van anderen. 
Dorpsomroeper Klaas Koper 
was verzocht om, als vrijwilli-

ger, de diverse personen voor 
het voetlicht te brengen, het-
geen hij op zijn eigen, onna-
volgbare wijze deed: het leek 
wel een litanie van vrijwil-
ligerswerk die hij in de grote 
zaal van Pluspunt opsomde. 

Afgelopen vrijdag was het landelijke lintjesdag. Voor Pluspunt 
was dat een mooie aanleiding om een groot aantal van haar 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Met name de vrijwil-
ligers die al tien, vijftien en zelfs vijfentwintig jaar vrijwillig 
allerlei dingen voor de welzijnsorganisatie doen, kregen een 
mooie oorkonde en een klein presentje voor hun inzet. 

Duitse -/Internationale keuken
Speciaal Moederdagmenu € 18,-

(reserveren gewenst)

Tevens huisgemaakte 
taarten !

Echt iets speciaals !

Keuken open v.a. 17.00 uur
Maandags gesloten

Zeestraat 38, 2042 LC Zandvoort, Tel.: 023-8887202

Veel actie op open dag KNRM 

Na het inschakelen van de 
Nederlandse kustwacht, was 
de redboot binnen een aantal 
minuten ter plaatste. Er werd 
een lijn aan de boot ‘IJm 17’ 
vastgemaakt. Met de meer 
dan 2000pk sterke motoren 

van de Annie Poulisse werd 
binnen een kwartier de boot 
weer losgetrokken en naar de 
haven van IJmuiden gesleept. 
Later op de dag werd het pro-
gramma van de KNRM weer 
opgepakt.

Het begin van de landelijke open dag van de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschappij (KNRM) begon in Zandvoort 
anders dan men had verwacht. Waar normaal gesproken de 
wethouders waren uitgenodigd om de eerste tocht met de 
Zandvoortse ‘redboot’ Annie Poulisse te gaan maken, moesten 
de bemanningsleden ineens uitrukken om een vastgelopen 
IJmuidense visserskotter los te trekken.

Nieuwe interim directeur bij EMM
Theun Oosterhuis (55) is door 
de Raad van Commissarissen 
van woningbouwvereniging 
EMM benoemd als interim 
directeur-bestuurder voor 
de periode van een half jaar. 
Oosterhuis komt in de plaats 
van  Jos Broersen en zal aan-

blijven totdat er een geschikte 
opvolger is aangetrokken. De 
benoeming is deze week bij 
het personeel bekendgemaakt. 
Oosterhuis wordt gezien als 
een ervaren bestuurder die 
zijn sporen heeft verdiend in 
de volkshuisvesting.

Korte commissievergadering

De nota Verwerving en beheer 
panden Middenboulevard, de 
formele bekrachtiging op los-
sing noodgevallen en de toe-
passing van wet voorkeursrecht 
op het Badhuisplein werden 
niet behandeld. De commssie 
Raadszaken handelde de twee 

overige agendapunten af, waar-
onder de afwijziging van een 
bouwvergunning/vrijstelling 
voor een jaarrondpaviljoen. En 
er werden geen bezwaren ge-
opperd over de nota Evaluatie 
Voor- en Vroegschoolse Educatie 
2001 – 2006.   

Het vervolg van de commissie Raadszaken duurde vorige week 
donderdag slechts veertig minuten. Dat kwam omdat drie 
agendapunten, die te maken hadden met de plannen rond de 
Middenboulevard, niet behandeld werden omdat ze afhanke-
lijk zijn van de beslissing die de raad op dinsdag 8 mei neemt 
over het voorliggende bestemmingsplan Middenboulevard. Feliciteert Dylan & Duncan

met hun 1e prijs in de 
Zeepkistenrace 2007

Goed gedaan jongens!
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 
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Passage 12
2042 KT Zandvoort
023 5 71 52 52
06 48 23 18 67

Kledingreparatie en stomerij

Ook kleermakerij, o.a. kostuums.
Speciaal maatwerk voor 
dames en heren.

1 uurs-service:
Kleine veranderingen 
binnen 1 uur klaar!

Actie! Hele maand mei 2007:

Broeken en jassen stomen
€ 4,- per stuk

Openingstijden:
maandag t/m 
zaterdag 9.00- tot 
18.00 uur

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)

Gouden jubileum
Nico Zonneveld en Wim 
Brethouwer vierden afgelo-
pen zondag het feit dat zij 
vijftig jaar samen zijn. Op 
een zeer druk bezochte re-
ceptie hebben honderden 
mensen het paar gelukge-
wenst. Ook in de ochtend-
mis heeft pastoor Duyvis 
ruim aandacht besteed aan 
deze bijzondere gelegen-
heid. Beiden zijn heel actief 
op verschillende terreinen 
binnen en buiten Zandvoort. 
Mocht u deze heren nog niet 
kennen... binnenkort zijn de 
heren hoofdpersonen in de 
rubriek ‘Dorpsgenoten’.

Haltestraat
Een zorgwekkende ervaring 
hadden we in de Haltestraat. 
Regelmatig ontstaan daar 
gevaarlijke situaties als au-
tomobilisten moeten uitwij-
ken omdat de straat weer 
eens geblokkeerd is omdat 
iemand even snel een bood-
schap moet doen, waardoor 
het verlaagde trottoir als 
alternatieve route wordt ge-
bruikt. Onlangs scheelde het 
maar een haar of een daar 
fietsend jongetje kwam on-
der de wielen van een uitwij-
kende auto terecht. Gelukkig 
liep het goed af, maar laten 
we alstublieft opletten dat 
dit soort incidenten geen 
slachtoffers gaat kosten. 
Rustig rijden en niet uitwij-
ken!

Vrijwilligers gezocht
Elk jaar verzorgt de Recreade 
in Zandvoort voor de kinde-
ren een heerlijke invulling 
van de vakantie. Het wordt 
steeds moeilijker om extra 
mensen te vinden die mee 
wil helpen. Daarom is het 
team op zoek naar twee of 
drie mensen tussen de 18 en 
30 jaar om van de zomer mee 
te werken. De periode is van 
13 t/m 27 juli en de vrijwil-
ligers draaien op basis van 
kost inwoning en zakgeld 
mee. Voor meer informatie 
kijk op www.rekreadezand-

voort.nl of bel Maaike Cappel 
023-5712999. 

Bomen
Vorige week meldden wij over 
de vernielde, pas aangeplante 
dennen in de gerenoveerde 
verlengde Haltestraat. De ge-
meente heeft de drie geknakte 
bomen inmidels vervangen 
door wat steviger exemplaren. 
Het is te hopen dat de andere 
kleinere dennenbomen in de 
komende tijd wel ‘mogen’ blij-
ven staan.

Fonteinen

Onlangs is het seizoen op het 
Gasthuisplein geopend met 
het opendraaien van de wa-
terkraan. De fonteinen doen 
hun werk en met het mooie 
weer maken de kinderen daar 
dankbaar gebruik van. Of de 
ouders blij zijn met het wa-
terballet van hun kinderen? 
Menig kind was al aardig 
nat. Het geeft het saaie plein 
wel meer levendigheid. Ook 
kan men in het weekend het 
schaken beoefenen want de 
schaakstukken staan uitnodi-
gend klaar. Nu alleen nog een 
andere invulling voor de jeu de 
boulesbaan die nutteloos erbij 
ligt. Misschien een leuk voet-
balveldje of een skatebaan 
voor de jeugd?

Eiland

Gedeputeerde Patrick Poel-
man had vorige week, bij 
zijn afscheid van de provin-
cie Noord-Holland, nog een 
verrassing in petto. Hij stelde 
voor tijdelijk een opgespo-
ten eiland voor de kust van 
Zandvoort te leggen. Het ei-
land moet niet alleen dienen 
als bescherming voor de kust, 
maar biedt ook ruimte voor 
innovatie, natuur en recre-
atie. Het innovatieve deel zou 
eruit bestaan dat onderzocht 
wordt hoe het zand zich in 
de loop van de tijd verspreid 
langs de kust. In het boekje 

dat Poelman liet uitgeven 
wordt zelfs gedacht aan een 
strandtent op het eiland dat 
100 meter uit de kust zou 
moeten liggen, een diameter 
moet hebben van circa 500 
meter en ongeveer 1,5 meter 
boven het waterniveau komt 
te liggen. Omdat het eiland 
niet wordt verdedigd tegen 
de werking van de zee, zal 
het zand door natuurlijke 
processen geleidelijk langs 
en naar de kust wegspoelen. 
Overigens is het idee niet 
van Poelman zelf maar van 
Claire van Oeveren, studente 
aan de TU Delft en stagiaire 
bij Rijkswaterstaat. Poelman 
overhandigde het idee in 
boekvoerm vorige week tij-
dens de afscheidsreceptie 
aan zijn opvolgster Rinske 
Kruisenga, de nieuwe gede-
puteerde Water. De vraag kan 
gesteld worden wanneer er 
van deze plannen ooit iets 
terecht komt. Het lijkt op 
verspilde energie en popu-
lisme, maar misschien leert 
de toekomst anders en is 
dit een nieuwe vorm om de 
kust ook na stormen in takt 
te houden? 

‘Dokter’ Mol geridderd

Hij was dan ook uitermate 
verrast toen hij in de raadszaal 
met een applaus verwelkomd 
werd. Even later speldde de 
burgemeester hem de versier-
selen op die bij deze hoge on-
derscheiding horen. Mol was 
dit jaar de enige Zandvoorter 

die Koninklijk werd onder-
scheiden. Mol is heden ten 
dagen voorzitter dan wel lid 
van een groot aantal com-
missies die zich bezighouden 
met allerlei zaken op medisch 
gebied en begeleiding van  
patiënten. 

Vrijdag werd de bekende Zandvoortse huisarts in ruste drs.ing.
Gerard Mol, door burgemeester Rob van der Heijden de ver-
sierselen van ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. 
Mol was naar het raadhuis gelokt om te overleggen over een 
mogelijke commissie die de terugkeer van de polikliniek van 
het Spaarne Ziekenhuis zou moeten begeleiden.

Leuk eetcafé in Zandvoort 
zoekt met spoed

personeel in de bediening, 
achter de bar en in de keuken.

Sleutelwoorden zijn: ervaring, 
hard werken, teamplayer, lol.

bel 06 280 207 88, Peter

Keuken!
Heb jij zin 

in een nieuwe uitdaging?

Wij zijn op zoek naar een zelfstandige

keukenmedewerker/ster

voor meerdere dagen in de week.

Wil je horen wat we te 
bieden hebben, 

bel dan met Femke: 
023-5732170

4

De Beste Bakker van Nederland
bakt heel druk, daarom zoeken wij;

De Beste Zaterdaghulpen,
Voor onze gezellig drukke bakkerswinkel op het 

Raadhuisplein 

0235271771 of 0647934264
of loop even langs de winkel en vraag om Els of Thomasz

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats 
een  
Zandkorrel

(zie pagina 10)

Paalzitten voor promotie

Vanaf woensdagavond 19.00 
uur tot donderdagavond 19.00 
uur zat Bol op een paal in de 
branding. Met deze actie wilde 
hij bekendheid geven aan de zes 
strandrolstoelen die verspreid 
over het Zandvoortse strand 
gratis door gehandicapte 
strandbezoekers gebruikt kun-
nen worden.

Bol werd door veel enthousias-
telingen ter zijde gestaan en 

van allerlei verwarmende zaken 
voorzien. Zo kwam strandpach-
ter Huig Molenaar hem ’s avonds 
een warme vismaaltijd brengen 
en verraste hij Bol ’s ochtends 
om 03.30 uur met warme cho-
colademelk. Het ontbijt werd 
door de lokale raadsleden van 
de SP verzorgd. Gehuld in waad-
pakken brachten zij ‘ontbijt op 
bed’. Ook burgemeester Rob van 
der Heijden kwam Bol een hart 
onder de riem steken. 

Victor Bol heeft 24 uur lang op een paal in zee gezeten om 
promotie te maken voor de gratis te gebruiken strandrolstoe-
len. De Zandvoortse ondernemer had daarvoor één van deze 
stoelen op de paal geplaatst en het zich daarin geriefelijk ge-
maakt. 

Voormalig huisarts ‘dokter Mol’ is nu ridder in de Orde van Oranje Nassau

24 Uur paalzitten in een strandrolstoel. Victor Bol deed het.

Helaas, helaas, helaas
hebben wij afscheid moeten nemen

van het Wapen van Zandvoort.

Langs deze weg willen wij 
iedereen bedanken voor 

hun gezellige aanwezigheid.

Sorry, het heeft niet zo mogen zijn,

groetjes,

Bert, Sheila, Yvonne en Petra

Tot ziens!
Somewhere, some day, somehow...
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Column	Politiek	

Hou u vast: we stevenen af 
op ‘misschien wel het al-
lerbelangrijkste politieke 
debat uit de na-oorlogse 
geschiedenis’.  Zo, joehoe, 
bent u er nog? Het stond 
te lezen op de website van 
de gemeente Zandvoort. 
Als dat geen vooringeno-
menheid is…

Nu is de Middenboulevard, 
de grillige splijtzwam in 
de Zandvoortse politiek, 
natuurlijk geen hamer-
stukje in de raadsverga-
dering van 8 mei. Er wor-
den al 20 jaar plannen 
gemaakt voor dit gebied. 
Zoals het college van 
B&W terecht stelt vormt 
de Middenboulevard ‘een 
sleutelpositie om aan 
Zandvoort weer het ge-
zicht van een badplaats 
te geven’.

Daarmee geven ze eigen-
lijk direct aan dat dat ge-
zicht er nu niet is. En dat 
zien ze goed. Er zal iets 
moeten gebeuren, al kan 
ik me de onrust onder de 
huidige bewoners van de 
appartementen best voor-
stellen. Je weet niet of je 
huis er over, pakweg tien 
jaar nog staat en eventue-
le kopers worden in de tus-
sentijd afgeschrikt door al 
die bouwplannen. Maar als 
nu driekwart van de bewo-
ners vóór een eventuele 
verkoop van hun woning 
aan de gemeente is, dan 
moet de rest toch volgen? 
Dat is het logische gevolg 
van de democratie. En dan 
zijn ze nog scheutig, want 
eigenlijk zou 51 procent al 
moeten volstaan.

Het is te hopen dat het 
college eindelijk kan door-
pakken. Hoe doen ze dat 
in Scheveningen toch? De 
hele boulevard gaat daar 
begin 2009 op de schop, 
het wordt allemaal véél 
mooier en iedereen is dol-
enthousiast. Zo kan het 
natuurlijk ook. Behalve 
dan in Zandvoort.

Hans Botman

Geen gezicht

NIEUW

Boudoir Personal Styling

Bij Boudoir kunt u terecht voor 
een totaal ‘wellnesspakket’. 
Naast een kapsalon is er ook 
een schoonheidssalon, terwijl 
er nog een pedicure en extra 
kapster worden aangetrokken. 
Als het team compleet is, volgt 
er een open dag.

Eigenaresse Cora Klijn is hier 
zestien jaar geleden al be-
gonnen als schoonheidsspe-
cialiste,maar in een latere 
fase ook geswitched naar in-
terieur/woondecoraties. Toch 
begon het weer te kriebelen 
en is zij, samen met dochter 
Sara, opnieuw gestart op de 
Achterweg 1A. Dochterlief 
runt vanaf november 2006 
nu zelfstandig deze zaak als 
nagelstudio en Cora besloot 
de Zeestraat dus opnieuw in 
te richten. Haar specialiteiten 
zijn hair extensions, definitief 
ontharen door middel van ipl 
(intense pulse light) en per-
manente make-up. Ook kunt 
u haar raadplegen over het 
tegenover gestelde effect, 
‘rejuvi’ genaamd. Dit is het bij 
‘spijtoptanten’ verwijderen 
van tatoeages.

In de zaak is ook Jacqueline 
Bloeming sinds begin april als 
zelfstandig werkend schoon-
heidsspecialiste aanwezig. 
“Niet alleen voor dames, 
maar ook mannen zijn van 
harte welkom. Ik heb ruim 25 

Op de Zeestraat 56 te Zandvoort is de 
prachtige zaak Boudoir onlangs her-
opend. De in strakke zilvertinten gehou-
den inrichting is na een verbouwing van 
zes maanden tot stand gekomen. Ook de 
buitenkant is gerenoveerd met zo nodig 
af en toe een adviesje van  de buurman, 
architect Remo de Biase.

jaar ervaring, kom oorspron-
kelijk uit Amsterdam en woon 
thans in Almere. Vanuit mijn 
jeugd heb ik leuke herinnerin-
gen aan Zandvoort en ben blij 
met deze nieuwe werkplek.” 
Zij is op dinsdag, woensdag 
en vrijdag beschikbaar voor 
allerlei schoonheidsbehan-
delingen. Gewerkt wordt met 
het Franse merk Darphin, dat 
sinds 1956 op de markt is. Een 
specialiteit is met name een 
lymphe/gezichtsmassage,   
vooral na een cosmetische 
ooglidcorrectie, ontstress 
behandeling en ook een ver-
troetel/bruidsbehandeling. 
Daarnaast is er de mogelijk-
heid van een hydromedmas-
sage op een warmwaterkus-
sen. Deze is vooral geschikt 
voor mensen, die niet goed op 
hun buik kunnen liggen, zoals 
bijvoorbeeld zwangere vrou-
wen. “In goed overleg wordt 
een behandelplan met advie-
zen opgesteld. Elke maand is 
er een leuke aanbieding en op 
dit moment is dat een gratis 
handpakking ter waarde van 
€ 12,50 bij een gezichtsbehan-
deling.

Boudoir aan de Zeestraat 56 is 
voorlopig geopend van dins-
dag t/m vrijdag. Afspraken 
zijn te maken via telefoon-
nummers 5736021 (zaak), 
06-54640714 (Cora) of 06-
51375839 (Jacqueline).

door 
Erna Meijer

Cora Klijn en Jacqueline Bloeming

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.

In uw uitgave van 12 april jl. laat 
u de Architect Remo de Biase aan 
het woord. Een goed initiatief, te-
meer daar in het artikel ook de 
vinger gelegd wordt op een plek 
die meer dan één burger of on-
dernemer in Zandvoort met enige 
regelmaat ervaart.

Ondernemen, het woord zegt het 
al, is initiatief, efficiëntie en ren-
dement. Niet alleen de belang-
hebbende burger maar ook de 
belanghebbende ondernemer kijkt 
echter bij ieder initiatief naar de 
effecten die dit heeft op zijn situ-
atie. Lichtinval, privacy maar ook 
milieumaatregelen. In het centrum 
verreist een pand dat veel hoger 
is dan de omliggende gebouwen. 
Voor de omwonenden, burgers en 
ondernemers heeft dit consequen-
ties: minder lichtinval en privacy, 
kostbare aanpassingen van b.v. 
afzuigapparatuur van de omlig-
gende horecabedrijven.

“Het is allemaal legaal en in 
overeenstemming met het bestem-
mingsplan, de welstandnota en 
het bouwbesluit” hoor ik u den-
ken.  Echter, bestemmingsplannen 
zijn vaak jaren oud, soms ouder 
dan de welstandsnota. Wat te 
doen wanneer de welstandsnota 
van andere eisen uitgaat dan het 

(verouderde) bestemmingsplan? 
Burger en ondernemer gaan in 
gesprek met de gemeente, zij is 
namelijk het aanspreekpunt en 
om het maar zo te noemen ‘de 
regisseur’ van het wel en wee in 
onze gemeente.

En hier ligt des poedels kern! Hoe 
communiceren wij, wat mogen wij 
van de gemeente verwachten, waar 
mogen wij op rekenen? Wat te 
denken van de regisseur, of moet ik 
zeggen toneelmeester, die toezeg-
gingen doet aan een ondernemer, 
grond verkoopt, een bouwvergun-
ning verstrekt, vrijstellingen geeft 
van de parkeernormen en dat al-
lemaal voor een bouwproject op 
grond die nog niet onbetwist van 
de gemeente is en uiteindelijk ook 
niet blijkt te zijn.

Een vertraging van soms wel twee 
jaar? Burgers die statiegeld moe-
ten storten om hun recht door een 
onafhankelijke instantie te laten 
toetsen? Er zijn in Zandvoort 
projecten waar burgers en onder-
nemers vele jaren moeten strijden 
omdat er in de ontwikkelingsfase 
onvoldoende regie gevoerd wordt. 
Of geldt alleen het recht van de 
sterkste, lees machtigste?

G. Kouwenberg 

Bomen kappen

Eén der mooiste groene straten 
in woonwijk Nieuw Noord is de 
Fahrenheitstraat; ’t lijkt wel een 
rustige laan met veel mooie en 
gezonde hoge bomen aan weers-
zijden. Wegens sloop van een v.m. 
schoolgebouw en de bouwplannen 
voor een nogal hoge flat, worden 
maarliefst 13 (!) hoge iepen ge-
kapt omdat zij in de weg staan. 
Die bomen deden er 40 jaar over 
om zo mooi en hoog te worden! 
Waarom niet zodanig bouwen, dat 
die bomen gespaard kunnen wor-
den? Het zou zó zonde zijn, maar 
ja, het milieu is in Zandvoort  toch 
altijd al het stiefkind. De nieuw-

bouw lost overigens niets op van 
de immer aanwezige woningnood. 
Dat komt door de doelgroep van 
a.s. nieuwe bewoners, t.w. ouderen 
en gehandicapten uit bejaardente-
huizen en instellingen als  het Huis 
in de Duinen en Nieuw Unicum. 
En het heeft natuurlijk ook weer 
aantrekkingskracht vanuit de hele 
regio en van ver daarbuiten! Ook 
verdwijnen er aan het begin van 
de straat een aantal parkeervak-
ken voor de huidige bewoners. In 
de gemeentelijke aankondiging in 
de Zandvoortse Courant van 26 
april staat dat belanghebbenden 
binnen 6 weken formeel bezwaar 
kunnen indienen tegen het verlenen 
van deze kapvergunning. Iedereen 
die een gezond milieu nastreeft 
is m.i. belanghebbende. Héél 
Zandvoort heeft er dus belang bij 
dat die bomen blijven bestaan.

J.A. v.d. Bos

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Burgemeester Nawijnlaan 34  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 549.000,- k.k.

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Brederodestraat 89  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 895.000,- k.k.

• Een bijzonder royale vrijstaande villa met 
carport, oprit voor meerdere auto’s en zeer 
besloten, riante tuin!

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar 
karakteristieke elementen (o.a. glas in lood, 
paneeldeuren, balkenplafonds);

• Royale hal, sfeervolle woonkamer-en-suite met 
schouw en opensl. deuren naar aangrenzende 
eetkamer met schuifpui naar achtertuin, woon-
keuken vzv div. inbouwapparatuur, bijkeuken/
gastenverblijf, luxe badkamer met douche-
cabine, wandcloset, wastafel, 4 slaapkamers,  
2e luxe badkamer met dubbele wastafel,  
whirlpool en douchecabine;

• De besloten achtertuin is gelegen op het  
zuidoosten heeft een oppervlakte van maar 
liefst ca. 230 m²!

• Woonoppervlakte ca. 180 m², perceelgrootte  
ca. 500 m², inhoud ca. 475 m³.

Achterom 3  Zandvoort 

Vraagprijs:
€ 549.000,- k.k.

• Een droomhuis: volledig gerenoveerd charmant 
vrijstaand woonhuis!

• Rustig gelegen op een woonerf, middenin het 
dorpshart van Zandvoort;

• Overdekte entree, hal, sfeervolle, riante woon-
kamer met openslaande deuren naar terras, 
fraaie schouw en aangrenzende eetkamer, lan-
delijke keuken voorzien van div. inbouwappara-
tuur, luxe badkamer Engelse stijl met whirlpool, 
douchecabine, tweede toilet en wastafel, 4 
royale slaapkamers, balkon, 2 terrassen;

• Een verrassend ruim woonhuis, stijlvol gereno-
veerd, uw bezichtiging meer dan waard!

• Woonoppervlakte ca. 180 m², perceel ca.140 m², 
inhoud ca. 515 m³.

Ir. Friedhoffplein 18-7  Zandvoort 

Vraagprijs:
€ 359.000,- k.k.

• Royaal 4-kamer appartement met rondom 
uitzicht op strand, zee en duin!

• Op de 3e 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, aangrenzende 
eetkamer;

• Moderne keuken, nette badkamer vzv bad,  
wastafel en 2e toilet, 2 (voorheen 3)  
slaapkamers;

• Het appartementencomplex beschikt over een 
lift;

• Woonoppervlakte ca. 120 m², inhoud ca. 285 m³.

• 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.

Swaluestraat 27B  Zandvoort

• Luxe wonen in riant nieuwbouw 3-kamer ap-
partement met privé-parking en balkon!

• Gelegen op de 2e (tevens hoogste) verdieping 
van Residentie “Prinsenhof” in het centrum van 
Zandvoort;

• Royale living met open keuken en toegang tot 
balkon, luxe, klassieke open keuken vzv div. in-
bouwapparatuur, luxe badkamer met zwevend 
toilet, separate inloopdouche, wastafelmeubel 
en design radiator, 2 (voorheen 3) slaapkamers;

• Het appartementencomplex beschikt over een 
lift; 

• Privé parkeerplaats en berging in ondergelegen 
parkeerkelder;

• Stijlvol ingericht en uitstekend onderhouden; 
een appartement om direct te betrekken!

• Woonoppervlakte ca. 120 m², inhoud ca. 270 m³.

Vraagprijs:
€ 429.000,- k.k.

Van Speijkstraat 9a Zandvoort 

• Verrassend ruime, karakteristieke 5-kamer 
bovenwoning (2 woonlagen) met royaal terras 
op het zuidwesten!

• Gesitueerd nabij NS station en op loopafstand 
van strand, zee, duinen en centrum;

• Entree via trap, royale hal met toegang tot 4 
slaapkamers, moderne badkamer en opgang 
naar de living op de 2e verdieping. Royale L-
vormige living met luxe, landelijke open keuken 
voorzien van div. inbouwapparatuur, open 
haard en toegang tot het riante terras;

• Op de 1ste verdieping 2 balkons aan voor- en 
achterzijde, op de 2e verdieping ruim terras op 
het zuidwesten;

• Uitstekend onderhouden en verrassend ruim: 
een woning die het bekijken absoluut waard is!

• Woonoppervlakte: ca.160 m² (incl. terras), 
inhoud ca. 400 m³.

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

NIEUW

NIEUW

VERKOCHT 

BINNEN 4 DAGEN
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Geschiedenis Zandvoortse drumband in De Klink

Verder zijn artikelen te vin-
den over Mooi Zandvoort 
en een uit 1925 stammend 

satirisch lied op woorden en 
muziek van Voratti. Voorts 
wordt aandacht besteed aan 

het landelijk congres van de 
‘Koninklijken Nederlandschen 
Middenstandbond’ in 1931 in 
Zandvoort. Ook is er een in-
terressant artikel opgenomen 
over de Duitse schilder Max 
Beckman die een groot aantal 
doeken over Zandvoort ver-
vaadigde. De Klink is voor € 3,00 
te koop bij Bruna Balkenende.

Voor een heerlijk 
kopje koffie

Een gezellige
lunch of diner

Geopend: Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Uitgezonderd feestdagen

€ 16,75

Wij heten u 
van harte welkom

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

is een multifunctioneel jaarrond horecabedrijf 
op het strand in Zandvoort met drie zalen 

en een groot terras.
Wij voeren een Frans georiënteerde 

keuken en bieden ruimte voor 
vergaderingen, huwelijksparty’s e.d.

TER VERSTERKING VAN ONS BEDRIJF ZOEKEN WIJ 
PER DIRECT EEN FULLTIME (MIN 18 JR)

ZELFSTANDIG  WERKENDE KOK
H H H

TEVENS ZOEKEN WIJ PARTTIME (MIN. 18JR)

GASTVROUWEN /-HEREN
KEUKEN ASSISTENT

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met CV 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

Zaterdag 5 mei:

Tijdens 
het borreluur

aardbeien 
met een sausje!

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Zeg je lokale omroep ZFM dan hoort daar onherroepelijk de naam van Rob Harms bij. Hij heeft 
namelijk aan de wieg van ZFM gestaan. Maar wie is de persoon Rob Harms en wat doet hij 
buiten zijn hobby radio nog meer? In het onderstaande interview maakt u kennis met een 
bijzondere dorpsgenoot. 

Dorpsgenoten

Uiteraard zitten we tijdens 
het interview in de studio en 
Rob schenkt een lekkere ‘cup 
of soep’ voor me in. Hoewel 
hij in een fijne flat aan de Van 
Lennepweg woont is de stu-
dio eigenlijk zijn tweede huis. 
Rob zou nooit uit Zandvoort 
weg willen want hier 
ligt zijn hart. Hij is een 
geboren en getogen 
Zandvoorter en een 
kleinzoon van de in-
middels overleden 
schoenmaker Harms, 
die een schoenmakerij 
in de Zuiderstraat had. 
Na de Oranje Nassau-
school heeft Rob bij het 
ECL het VWO diploma be-
haald, daarna heeft hij econo-
mie gestudeerd aan de Vrije 
Universiteit. Op zijn tiende jaar 
was Rob al helemaal geïnteres-
seerd in het medium radio en 
tenslotte, na het behalen van 
zijn propedeuse, won uiteinde-
lijk de radio het van zijn studie. 
Van deze keuze heeft hij nooit 
spijt gehad. Tussendoor heeft 
hij een cursus assurantieadvi-
seur gedaan en hij werkt nu al 
12 jaar met veel plezier bij het 
bedrijf waar hij ooit stage liep.

Piratentijd
Met veel genoegen vertelt Rob 
over de goede oude tijd waar 
hij samen met vrienden een 
zender had waar ze elke zater-
dag tot en met zondagavond 
tot diep in de nacht de illegale 
‘Delta radio’ verzorgden. De 
radio werd goed beluisterd 
want ieder weekend belden er 

voor een lokale radio en Rob, 
zijn neef Bas de Baar en nog 
een aantal vrienden hadden 
daar wel oren naar. Men be-
sloot met Delta radio te stop-
pen maar zover kwam het niet. 
Tijdens een radiocontrole naar 
de illegale uitzendingen werd 
de zender ontdekt en meege-
nomen plus een dikke boete 
als toetje. Via een brandbrief 
aan de rechter kwam een cas-
settewisselaar, die nodig was 
om een lokale zender op te zet-
ten, gelukkig terug. Inmiddels 
waren er kapers op de kust die 
ook wel interesse hadden voor 
het medium radio. Uiteindelijk 
kwam ZFM als overwinnaar 
uit de strijd als zijnde dé radio 
voor Zandvoort. Met eerst een 
studio in de catacomben van 
de watertoren en later naar de 

minstens 400 luisteraars voor 
verzoeknummers en groeten. 
Ondertussen was er vanuit 
een groep radio-enthousias-
telingen uit Haarlem plannen 

studio aan het Gasthuisplein, 
is Rob Harms nog steeds als 
‘oudje’ actief bij ZFM aanwe-
zig. Hij presenteert iedere za-
terdagmiddag het programma 
‘Zandvoort op zaterdag’.

Vrijwilligers
Van 10 vrijwilligers is de om-

roep ondertussen uitge-
groeid tot 45 enthousiaste 
mensen. Maar nog steeds 
is het bestuur, waar Rob al 
jaren deel van uitmaakt, 
op zoek naar vers bloed 

in de vorm van redactie-
leden, presentatoren en 

iemand die berichten wil 
plaatsen op Tekst TV. Maar 
ook technici zijn welkom, de 
leeftijd is onbelangrijk. 

Zo, dat was het PR praatje, 
nu even terug naar de per-
soon Rob Harms. Want wat 
doet Rob nou nog meer bui-
ten radio maken? Rob is een 
nieuwsgierig baasje en is best 
geïnteresseerd in de politiek. 
Wie weet zien we hem ooit 
in de raad? Verder heeft Rob 
geen hobby’s, wel is hij om 
de week DJ bij de Bierburcht 
in Zandvoort. “Lekker stappen 
en dan het liefst in het dorp. 
Ik ben een tevreden mens en 
zou niet zoveel willen veran-
deren. Hooguit iets meer eve-
nementen in het dorp en het 
Gasthuisplein weer gezelliger 
maken, want het plein heeft 
geen uitstraling meer”, besluit 
Rob het interview en vrolijk 
gaat hij verder met zijn radio-
programma. 

Eindelijk regen 
op komst volgende week!

Na een recorddroogteperiode 
van ruim zes weken kunnen we 
volgende week regen verwach-
ten en mogelijk zelfs regen van 
betekenis op een enkele dag! 
Als een soort reactie op het 
extreem warme en droge weer 
krijgen we wellicht een soort 
premature Europese moesson 
in huis, die we meestal pas half 
juni ten tonele zien verschijnen 
na een warme periode eind 
mei en begin juni.

Het bekende hoog der Azoren 
maakt weer pas op de plaats 
volgende week en lagedruk-
perspectieven worden dan ge-
etaleerd nabij de IJslandregio. 
Een grote kans derhalve dat 
eindelijk de oceaanstoringen 
tot de Noordzeeregio en ons 
land weten door te dringen. 
Tegelijkertijd wordt het dan 
een stuk koeler met hoogste 
dagtemperaturen die de 15 
graden soms nauwelijks meer 
halen op Zandvoort.

Of dit een lange dip gaat wor-
den is uiterst onzeker, maar het 
ziet er nu niet direct naar uit 
dat de maand mei hopeloos 
wordt qua weer. Met wat geluk 
duurt die (lichte) wisselvallig-
heid een week of tien dagen, 
alvorens de zomer wederom 
aan zet komt. 

Deze week nog nauwelijks een 
vuiltje aan de lucht, want de 
solide oostpassaat weet nog 
van geen wijken en voert on-
verminderd uitgedroogde lucht 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Voor de ontzettend verwende (strand)recreanten wellicht 
wat minder gunstig nieuws, maar volop verlichting binnen-
kort voor de meeste, naar wat neerslag snakkende, akker-
bouwers in Nederland…

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

aan vanuit het (noord)oosten. 
Zulke uitzonderlijk heldere 
dagen met azuurblauwe luch-
ten, bijna 100 kilometer hori-
zontaal zicht en vochtigheden 
tegen de recordwaarden aan 
(20 procent), zoals afgelopen 
maandag en dinsdag, houden 
we niet.

Toch blijft het overtuigend 
(zeer) zonnig en nog altijd zo’n 
6-7 graden te warm voor aan-
vang mei. Regendreiging is niet 
aan de orde en pas komende 
maandag zou een eerste sto-
ring de verlossende regen kun-
nen bezorgen in de Randstad.

Over de absolute recordmaand 
april is al veel gezegd, ook in 
het landelijke nieuws, want 
het weer wordt natuurlijk let-
terlijk een ‘hot item’ als we zo’n 
legendarische episode beleven 
op dit gebied. Misschien is het 
indrukwekkendste thermische 
wapenfeit nog wel dat er in 
Zuid-Nederland op een aantal 
plaatsen tien zomerse dagen 
zijn genoteerd, dus met meer 
dan 25 graden.

In het verleden waren er di-
verse zomers (zelfs in de jaren 
tachtig nog) die dat aantal niet 
eens haalden. Dus in de peri-
ode mei tot en met september 
(vijf maanden!) werden toen 
minder zomerse dagen opge-
tekend dan nu van half tot eind 
april (twee weken!).

Weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 20 20 19 18 

Min 9 10 10 9

Neerslag 10% 10% 10% 15%

Wind no.4 no.4 nno. 4 n. 3-4    

Rob Harms, een echte radioman

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

Te koop: Pension ’t Zeehuis, unieke kans!

Karakteristieke familiewoning midden in het 
oude centrum gelegen. Woonkamer met open 
haard en houten vloer, schuifpui naar de patio 
op het zuiden, open keuken en de aparte eet-
kamer. 2 Slaapkamers op de eerste etage en de 
badkamer. 

• Midden in het centrum gelegen op loop 
afstand van winkels;

• Woonoppervlakte ca. 75 m2, perceel 77m2;
• Voorzien van houten vloer, open haard, kelder 

en zonnige patio.Vraagprijs: € 239.500 k.k. 

Pension ’t Zeehuis met een uitste-
kende bezettingsgraad! Gelegen op 
A1-locatie met zeezicht. Voorheen  
2 aparte woonhuizen die recentelijk 
zijn samengevoegd. Op de begane 
grond is een geheel gemoderniseerde 
woning gerealiseerd van maar liefst 
120 m2 met 3-slaapkamers!

Nr.34: 2 schitterende appartementen 
met woon-, slaapkamer, fraaie keuken 
en moderne badkamer. Deze hebben 
een eigen opgang.

Nr. 36: hier vinden we 5 pension-
kamers en de ontbijtzaal voor  
max. 12 personen.  

• Royaal woonhuis, 2 appartementen 
 en 5 pensionkamers!!;
• Geheel in uitstekende staat van 

onderhoud;
• Altijd al willen verhuren?  

Dit is uw kans!

 14 
Zandvoort

Rozenobelstraat 

Dr. Mezgerstraat

Krant niet ontvangen? Bel uiterlijk 
vrijdag 13.00 uur 

0251-674433

De nieuwste uitgave van De Klink bevat deze keer een uitgebreid 
artikel over de historie van het tamboerkorps van de Zandvoort-
se Muziekkapel. Aan de hand van oprichtster Raks Rudolphus, 
wordt met foto’s een treffend beeld geschetst van dit korps dat 
jarenlang vele festiviteiten in Zandvoort muzikaal omlijstte.

 34 & 36   
Zandvoort

Vraagprijs: € 875.000 k.k.                  Goodwil/inventaris: € 10.000,=

NEW!

NEW!



�0 ��

Zandvoortse Courant • nummer 18 • 3 MEI 2007

Musical Knock-out in de Protestantse kerk
Verkoeling en vertier werd er afgelopen zaterdagavond geboden 
in de Protestantse Kerk. De musicalgroep van de Agatha kerk en 
de Protestantse kerk trad op met hun musical Knock-out.

Ruim 20 jongeren tussen de 
10 en 18 jaar speelden vol en-
thousiasme voor een groots 
publiek. Met alle papa’s en 
mama’s, opa’s en oma’s en 
andere geïnteresseerden zat 
de kerk voor een groot deel vol. 
De musical Knock-out werd 
geregisseerd door Maaike 
Cappel en komt voort uit het 
Paasverhaal. “In het paasver-

haal moet het volk kiezen tus-
sen Jezus en Judas. In Knock-
out moeten de jongeren van 
de sportschool kiezen tussen 
Leo en John”, vertelt Maaike 
voordat de musical begint. 

Tegenpolen
Alles draait om sportschool 
Luctor et Emergo. Eigenaar 
Leo, gespeeld door Kevin, wil 

met clubkampioenschappen 
de sportschool promoten. 
Leo is een fanatiek mannetje 
die met veel bling bling de 
sportschool wil promoten. Hij 
vind ook dat je de juiste kle-
ding, schoenen en accessoi-
res moet hebben om erbij te 
horen. Tegenhanger John, ge-
speeld door Ryan, heeft niets 
met de ideeën van Leo en wil 
een opendag organiseren. De 
jongeren op de sportschool 
moeten dus kiezen. 

Vervolg?
Het enthousiasme dat ieder-
een uitstraalt met spelen, 
dansen en acteren laat je ver-
geten dat het soms wat slecht 
te verstaan was. Ook de lied-
jes werden uitbundig meege-
zongen. Volgend jaar weer? 
Waarschijnlijk wel. De groep 
is zo gesteld op elkaar dat een 
komende musical zeker in de 
planning ligt. 

C U L T U U R

door Nel Kerkman

Herdenkingsbeeld
Sinds 17 oktober 2002 
staat in Park Duijnwijk, 
op het Verzetsplein, 
een herdenkingsbeeld 
gemaakt door Kees 
Verkade. Uit diverse 
schetsontwerpen heeft 
de gemeente gekozen 
voor een staande, naakte man 
die zijn rechterarm als teken 
van verzet gebogen voor zijn 
borst houdt. De linkerarm is 
gestrekt naast hem. Op enkele 
meters achter het beeld is een 
laag gebogen stenen muurtje 
geplaatst met de tekst: ‘verzet-
vrijheid-toekomst’. Deze drie 
woorden duiden aan dat het 
beeldhouwwerk er niet alleen 
staat voor de verzetshelden uit 

Hazelhoff-Roelfzema is een 
Nederlandse verzetsstrijder 
van het eerste uur en aan 
het einde van de Tweede 
Wereldoorlog adjudant 
van Koningin Wilhelmina 
in Londen. Bij de onthul-
ling waren ook vertegen-
woordigers van het NIOD 
(Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie) en 
het Instituut Clingendael 
aanwezig, evenals bewo-
ners van Park Duijnwijk, 
diverse betrokkenen en 
andere belangstellenden. 
Sinds kort is het herden-
kingsbeeld toegevoegd in 
de route van de stille tocht 
bij de jaarlijkse 4 mei her-
denking. 

Kees Verkade
Voor Zandvoort is de kun-

stenaar Kees Verkade geen on-
bekende. Hij heeft er gewoond 
en er staan in de gemeente al 
meerdere beelden van hem. 
Vooral in het woongebied Oud 
Noord staan er diverse bron-
zen sculpturen van Verkade. 
Het herdenkingsbeeld staat 
niet op een sokkel, hij staat 
gewoon tussen ons in. Hij is 
niet verheven boven ons, maar 
gewoon één van ons.

de Tweede Wereldoorlog, maar 
is bedoeld voor alle daden van 
verzet in het verleden, heden 
en in de toekomst. 

Onthulling 
Burgemeester Van der Heijden 
vond de heer Hazelhoff-
Roelfzema, bij velen beter 
bekend als de Soldaat van 
Oranje, bereid om de ont-
hulling te verrichten. Eric 

Beeldhouwwerk: 
 herdenkingsbeeld, 2002
Materiaal: 
 Brons  
Afmeting hoogte: 
 1.80 
Plaats: 
 Verzetsplein
Beeldhouwer: 
 Kees Verkade 

Beeldig Zandvoort

‘Van niets heb ik alles 
maar daar heb ik niets van.’

Marco Termes

Spreuk van de week:

De Dames van C-Art

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 speelgoed, kristal,  
porselein,  

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. 
Tel. 5731787, 

ook op zondag. 
Dinsdag gesloten. 

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl 
.................
Te koop: 

Schilderij van 
Ton de Boer. 

te zien op marktplaats.nl. 
Tel. 06-15048677

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

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang   Willemstraat 
20, 1e etage). 

 Voor informatie,
bel: 06-42053349

.................
Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij 
alle PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 
(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 
Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. 

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

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 (Zandvoort) 
.................

Gevraagd: 
jonge dame voor erotiek. 
€150 per keer, discr. verz. 

Tel. 5716998 

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse

Administratiekantoor

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Eindeloos bloemen!

Voor Moederdag

Iedereen past deze hoed
de smaak is chipolata 
of een hartvormige taart 
met aardbeien van Tummers.
Dat is ze toch wel waard?

Bestel de taart op tijd!
Wij bezorgen ook, alleen in Zandvoort

inspiratie uit de natuur en zet 
snel, tussen het interview door, 
met vaste hand een bos uitge-
bloeide rode en gele tulpen op 
het doek. Joke heeft geen be-
paald thema. Vanavond maakt 
ze een actueel Zandvoortse 
afbeelding: de watertoren om-
ringd met fel gekleurde huizen 
van de Middenboulevard.

Succes
De dames schilderen of hun le-
ven ervan afhangt want de op-
drachten stromen, na hun ge-
zamenlijke expositie in Nieuw 
Vennep, binnen. Natuurlijk ont-
zettend fijn maar het betekent 
wel dat er geproduceerd moet 
worden. Geen probleem, want 
de nachten zijn lang en in het 
atelier is de sfeer uiterst gezel-
lig. Want dat is bij alle drie ten-
slotte de hoofdzaak, “het moet 
wel leuk blijven.” Momenteel 
is er een permanente ten-
toonstelling van C-Art in hotel 
Doppenberg en in de showroom 
van Autobedrijf Zandvoort. In 
mei komt er een tentoonstel-
ling in bibliotheek Duinrand 
Zandvoort en begin juni gaan 
de kunstwerken meteen door 
naar het NH Hotel Zandvoort. 
Bij de open atelierroute in ok-
tober is C-Art te bewonderen in 
het Zandvoorts Museum. Waar 
toeval allemaal toe kan leiden. 

Bevlogen kunst van atelier C-Art
Niets is toevallig, alles heeft een reden. Dat is de mening van 
de kunstenaars van atelier C-Art. Ze vertellen, in hun knusse 
atelier, waarom ze uiteindelijk weer met schilderen zijn be-
gonnen. Maak kennis met de zusters Coenraad, Jose en Joke, 
die samen met hun vriendin Josette Caelen een kunstzinnig 
trio vormen.

door Nel Kerkman 

Het tekenen was bij alledrie al 
jong aanwezig en bleef sluime-
rend op de achtergrond. Totdat, 
door een toevallige omstandig-
heid, Joke in Hong Kong weer in 
aanraking kwam met het schil-
dersdoek. Bij thuiskomst ver-
telde ze enthousiast aan haar 
tweelingzus Jose haar kunstbe-
levenis, waarna ze samen beslo-
ten de penselen weer uit de la 
te halen. Tijdens een feestje had 
ook Josette wel oren naar de te-
kenplannen van Jose en Joke. De 
dames melden zich aan bij stu-
dio Artistiek in Haarlem waar 
ze al snel debuteerden met een 
expositie. Door toeval kwamen 
ze in contact met Hans van Pelt 
en sinds februari leren ze van 
hem de fijne kneepjes van het 
schildersvak. 

Bezige b(z)ijtjes
Het atelier staat overvol met 
grote en kleurige kunstwerken. 
De verschillende schilderijen 
van de bezige zijtjes (uitspraak 
van Hans van Pelt, red.) zijn een 
lust voor het oog en al snel 
zie je welke stijl bij wie hoort. 
Josette heeft als Limburgse een 
Bourgondische inslag en schil-
dert op humoristische wijze een 
dikke badgast met een glas wijn 
in zijn hand. Jose haalt haar 

ZANDKORRELS

Vanaf heden 
hebben wij

de nieuwe zomer 
menukaart



ZandvoortPas op  het 
Zandvoortse strand

Ook adverteren op de ZandvoortPas strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Voor Moederdag
slaagt u zeker bij ons!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Belegen Friese Nagelkaas
500 gram i.p.v € 6,45

nu € 4,95

In	de	maand	mei:
Malse	Ierse	kogelbiefstukken

3	stuks:	€	6,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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 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.

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op 
accessoires

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

	�5%	korting	op	
wenskaarten

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

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand mei

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

NH Zandvoort 
Restaurant Tethys

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Lever +
Boterhamworst+

Snijworst

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% korting op 
bruisende workshop
Kijk op www.newwaves.nl

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.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

H H H H H

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Op vertoon van uw ZandvoortPas:
Van 3 mei t/m 16 mei:

10% korting op de
nieuwe Jackpot collectie! 
Haltestraat 11  - 023- 571 54 73

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

Zondag 13 mei 
 Moederdagbrunch 

Gerookte peper makreel met dille 
crème

Meloen met Ardennerham
Rundercarpaccio met garnituur

Huis gemarineerde zalm met Noorse 
garnalen

***
Dagsoep

***
Diverse broodjes

Diverse kaas, vlees en worstsoorten
Diverse salades

***
Gemarineerde Tilapiafilet met antiboise

Runderbrochetta’s met 
champignonroomsaus

Kipragout met pasteibakjes
Roerei met Zalmsnippers

Garnituren
***

Soezentoren  & ijsbombe
Warme wafels met saus en roodfruit

Diverse desserttaarten
Koffie en Thee

***
€ 27,50 per persoon

Aanvangstijd 12.00 uur tot 15.00 uur. 
U bent welkom in onze bar Chicane 
voor een aperitief vanaf 11.30 uur. 

Voor kinderen tot 12 jaar serveren wij 
een “Kids buffet” voor € 12,50

Voor de kinderen is er uiteraard een 
speelhoek om zich te vermaken!

Voor moeders zal er uiteraard een klein 
presentje zijn! 

De gehele middag wordt muzikaal 
begeleid door onze huispianist.

Voor reserveringen of meer informatie, 
kunt u contact opnemen met ons 

Restaurant Tethys op 023- 5 760 745

Of een email sturen naar 
dm.gielens@nh-hotels.com

Voor houders van de ZandvoortPas 
wordt er een korting van € 2,50 

gegeven.

Voor ZandvoortPas houders bij 
een diner een gratis kopje koffie.

Strandpaviljoen 9
Tel. 023 - 571 8888

Maandag t/m vrijdag
Daghap: € 7,50

Strandpaviljoen Wander&Karin biedt alle 
ZandvoortPas houders gedurende de maand 
mei een korting van 25% op de aanschaf van een 
seizoenkaart 2007 voor een strandbed en windscherm.

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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 - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8
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Tel.: 023 - 573 70 10
www.fastcompany.nl

Alles over Zandvoort
vind je op

www.ZandvoortInBeeld.nl

• Nieuws • Webalbum met de laatste foto’s • Groepsfoto’s van vroeger
• Bedrijvengids • Evenementenkalender

Tel.: 06 - 413 287 62
www.ovmfotografie.nl

ZFM, de lokale omroep van Zandvoort, zoekt vrijwilligers, die in  hun vrije tijd een (nieuwe) uitdaging willen aangaan. 

De lokale omroep draait op een hecht team vrijwilligers, dat echter dringend uitbreiding nodig heeft om de inwoners van 
Zandvoort nog beter te kunnen bedienen.

Bestuur en programmaleiding zoeken daarom nieuwe krachten voor o.a.:

• Redactiewerk ( Goedemorgen Zandvoort, ZFM tekst-tv, etc)
• Techniek (uitzendingen op locatie en vanuit de studio)
• Studio- en computeronderhoud
• Presentatie (Goedemorgen Zandvoort, ZFM Jazz, etc)
• Nieuwe programma’s

Leeftijd speelt geen rol, maar enthousiasme, vrije tijd, 
vindingrijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel wel!
Voor passende opleidingen kan worden gezorgd.
De radio is al honderd jaar oud, maar radio maken houd je jong! 
Ook senioren zijn daarom van harte welkom.
Bestuur en programmaleiding geven graag nadere informatie.
Mail naar bestuur@ZFMZandvoort.nl of stuur een briefje naar ZFM Postbus 436 2040 AK Zandvoort.

Zoek je een unieke hobby?
Ga radio maken!

Restaurant ‘Cinq’ presenteert:

Kreeften 
& 

Oesters
Take Five heet u van harte welkom in

à la carte restaurant ‘Cinq’ 
waar u culinair kunt genieten van o.a.

wilde Canadese kreeft en diverse oesters.
Zowel de kreeft alsmede de oesters worden, 

rechtstreeks vanuit ons homarium, door onze 
chef-kok op verschillende wijze bereid.

Kreeften- & oestermaand zal ingaan op zaterdag 5 mei as.
Voor verdere informatie, prijzen en reserveringen 

kunt u onze website bezoeken.
De keuken van restaurant ‘Cinq’ is dagelijks geopend 

van 18:00 uur tot 21:30 uur

Boulevard Paulus Loot, paviljoen 5, Zandvoort Zuid
www.tfaz.nl                023-5716119

Op  het Zandvoortse strand
Laat u verrassen bij

 Ganpati op het naturelstrand

Lieve mensen....
We zijn weer open!
Vertrouwen blijft de sleutel tot 
verwezenlijking. Graag wil het Ganpati 
team deze vreugde met jullie vieren.
Zaterdagavond 12 mei vanaf 20.00 uur 
met DJ Eusebio(nataraj) 
gaan we weer knallend het seizoen in.
Iedereen is welkom.
Laat u eens verrassen.

Om Namah Shivaya.......  Adri

Tevens personeel gezocht

www.ganpati.nl

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

Voor moeder een verzetje??
Seizoenskaart op een bedje!!
Ideaal cadeau
Voor maar 50 euro
P.S. niet alleen voor moeders!!
Tel.: 5716994

Ook adverteren op de strandpagina? Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 
en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Vanaf Woensdag 9 Mei zijn wij weer ‘s avonds geopend tot 21:00

14 t/m 31 Mei 
elk 2e artikel voor de 1/2 prijs 

1 t/m 13 Mei 
20 tot 50 % korting alle geuren.
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Loeris eindelijk op ‘zijn’ paaseiland

Terwijl ik dit schrijf, is het 
nog het weekend voor 
Koninginnedag. Het lijkt wel 
of de mensen om mij heen er 
dit jaar veel minder mee be-
zig zijn dan andere jaren. Vaak 
werd half februari al bespro-
ken en besloten wat je 30 april 
zou gaan doen. Met vrienden 
Amsterdam in, was altijd de 
conclusie. 
Al sinds mijn vijftiende ga ik 
op de verjaardag van Koningin 
Juliana richting de hoofdstad, 
om daar in het oranje en rood 
wit blauw feest te vieren. Elk 
jaar weer kwam ik voldaan 
maar ontzettend uitgeput te-
rug van een dagje legaal bier 
drinken op straat, meezingen 
en dansen met bekende ar-
tiesten, patat met mayonaise 
eten, maar vooral: slente-
ren. Over de Amsterdamse 
grachten, van Leidseplein tot 
Rembrandtplein, tegen naar 
zweet en alcohol ruikende 
landgenoten aangedrukt. 
Het hoort er allemaal bij. Dat 
is voor mij (en ik denk voor vele 
anderen) Koninginnedag. 
Dit jaar zal het dus even slik-
ken worden. Ik heb besloten 
om niet naar Amsterdam te 
gaan. Wat ik wel ga doen, weet 
ik nog niet, maar dat ik dit jaar 
niet naar de oranje hoofdstad 
ga (en eeuwig op zoek naar 
een schoon toilet na het drin-
ken van één biertje, nooit ge-
vonden trouwens), weet ik wel. 
Ik hoor het overal om mij heen, 
mensen die naar Alkmaar 
gaan, naar Haarlem, Utrecht. 
Velen blijven misschien wel in 
Zandvoort, over de idyllische 
rommelmarkt lopen en naar 
de creaties van de zeepkisten 
kijken vanaf het terras. Wat ik 
tót mijn vijftiende heb gedaan 
eigenlijk. Weken van te voren 
al spulletjes bij elkaar zoeken, 
prijzen verzinnen, ’s ochtends 
vroeg een goed plekje zoeken 
voor je kleedje en centjes ver-
dienen met spullen verkopen 
en je instrument bespelen 
met hier en daar een valse 
noot. Wat een wereld van ver-
schil met de Amsterdamse 
Koninginnedagen...

Stephanie 

Naar zweet 
en alcohol 
ruikende 

landgenoten

woon ‘zijn ding’ is. “Als je judoot 
zit je in een soort proces, je wilt 
iedere keer hogerop komen. 
Als je daar eenmaal mee bezig 
bent en het gaat goed, dan wil 
je door!”, aldus Tim.

Kenamju
Op vrijdagavond traint Tim 
mee met het seniorenuurtje 
(vanaf 16 jaar) van 19.00-20.00 
uur. Zijn altijd enthousiaste 
trainer is Marcel van Rhee. Het 
groepje judoot recreatief, dus 
geen wedstrijden of toernooi-
en. Eigenlijk vindt Tim dat wel 
jammer. “Maar ja, ik zou er toch 
geen tijd voor hebben”, zegt hij. 
Na zijn eigen training duikt Tim 
even de fitnesszaal in en doet 
vervolgens nog een uur mee 

met de jiu-jitsu les. Ook een ver-
dedigingssport, maar net weer 
even anders dan judo. 

CIOS
Niet alleen in zijn vrije tijd, 
maar ook op school is Tim veel 
met sport bezig. Van de 25 uur  
die hij per week op het CIOS 
doorbrengt, is hij 15 uur actief 
aan het sporten. Vooral veel 
judo, aangezien dit samen met 
fitness en sportmassage zijn 

keuzevakken zijn. Het betekent 
dat hij 3 uur per week judoles 
heeft en daarnaast ook 7 uur per 
week stage loopt bij Kenamju  
in Haarlem. Daar geeft Tim, 
samen met een begeleider, al 
twee jaar met veel plezier kin-
deren van 4 tot 13 jaar judoles. 

Toekomst
Volgend jaar zal Tim nog meer 
met de sport te maken krij-
gen. Hopelijk met als resultaat  
de zwarte band! In de toe-
komst wil hij in ieder geval de 
judo- of fitnesswereld in. Een 
eigen sportschool ziet Tim wel 
zitten. We houden hem dus in 
de gaten!

Tim Determann, 
judoka 

In the Picture…

Heb je ff…
… Olaf Roselaar, 

JONG!
Column

I Know Where It’s @

   

Zaterdag 5 mei:
Stichting Bevrijdingspop organiseert 
voor de 27ste keer het festival in de 
Haarlemmerhou t in Haarlem. 
Met o.a. Boris, Van Velzen, Los Lobos, 
Don Diablo en Opgezwolle. Toegang is 
gratis. Het festival duurt de hele dag 
tot 00:00 uur.

Zaterdag 5 mei:
Een 5 mei afterparty in de Bierburcht 
met DJ Rob. 
Dit feestje begint om  22:00 uur en  
eindigt om 03:00 uur.

Zaterdag 5 mei:
Bevrijdingsnacht @ de SandBar. 
Probeer een gratis oranje cocktail!

Zondag 6 mei:
‘Sundale’ bij Bloomingdale aan Zee. 
Gedurende het hele seizoen elke  
zondag van 16:00 tot 00:00 uur. 
Get ready for some fun in the sun met 
o.a. Leroy Styles, Ricky Rivaro en Roog. 
Kaartje kost 10 euro en is aan de deur 
te verkrijgen.

45 jaar en werkt bij 
Holland Casino Zandvoort

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 

WORKSHOP AYURVEDISCH KOKEN 
(soep/salade/hoofdgerecht/dessert)

Zaterdag:  26 mei 2007
Pluspunt: 10.00 – 14.30
Kosten: € 25,-  
Extra kosten voor ingrediënten: 
 p/p: € 10,- aan de docente te voldoen 
docente:  Alena Zastrow

In de keuken van het Pluspunt, zullen wij een dagelijkse heer-
lijke maaltijd samenstellen, geheel bereidt uit verse producten 
en volgens de principes van de Ayurvedische keuken. De navol-
ging van oude Ayurvedische tradities betekent niet dat er geen 
verfijning in de gerechten zit; sterker nog; de subtiliteit van de 
ingrediënten bepalen de toon. Uiteraard is de workshop edu-
catief en leerzaam, maar wij verliezen niet het aspect van sfeer 
en gezelligheid uit het oog. Na afloop van de workshop gaat u 
aan tafel en wordt de opgedane kennis geproefd. Het draait in 
de Ayurveda ook maar om één ding: lekker eten. Van kruidig tot 
mild, van zoet tot zuur, er is van elke smaak wel iets terug te vin-
den in de verse gerechten. U kunt zich voor 18 mei a.s. opgeven 
bij Stichting Pluspunt Zandvoort telnr. 5717113.
 
LANDSCHAPS SCHILDEREN
Pluspunt organiseert van 20-5 a.s. vijf lessen landschapsschilde-
ren onder leiding van docent/kunstenaar Bert Wils. Deze cursus 
is een introductie voor het schilderen/tekenen van landschap-
pen. De cursus begint elke zondag om 10.00 uur in het gebouw 
van Pluspunt Noord en u bent om 14.30 uur weer terug. De 
kosten bedragen 100,-euro. U gaat zoveel mogelijk naar buiten, 
voornamelijk naar het omliggende duingebied op loopafstand. 
Bij slecht weer werken we binnen.
Aan bod komen achtereenvolgens: het schetsen ten behoeve 
van een uit te werken schilderij en het schilderen alla prima (nat 
in nat) in de natuur. De persoonlijke voorkeur van de cursist is 
uitgangspunt voor de keuze van de techniek.

MOOIE VAKANTIE FOTO’S!!! 
Foto’s maken doet bijna iedereen. Vooral sinds de toepassing 
van digitale techniek groeit het aantal fotografen en het aantal 
foto’s dat wordt gemaakt. De gemiddelde kwaliteit van de foto-
grafie groeit echter niet mee. Wilt u dit jaar eens vakantiefoto’s 
die uzelf doen verbazen, kom dan voor de vakantie naar onze 
basiscursus digitale fotografie.
Kennis van het fotografische proces, samen met een creatieve 
kijk, is doorslaggevend bij het maken van een kwalitatief goede 
foto. De cursist leert o.a.:
- de basisprincipes van zijn/haar camera
- het wijzigen van (standaard) instellingen 
- het maken van mooie composities
- corrigeren van belichting waar nodig
-  meer inzicht in het fotografisch proces. 
In vier maandagavonden op 14, 21 mei en 4, 11juni van 
19.30 – 22.00 uur wordt de basisstof behandeld. 
De kosten voor deze cursus bedragen 60,- euro. 
U kunt zich opgeven voor deze cursus bij:
Stichting Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180
2041 VP  Zandvoort
023-5717373.

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie

Tim is 18 jaar en zit momen-
teel in het 2e jaar van het CIOS 
(Centraal Instituut Opleiding 
Sportleiders) in Haarlem. In 
zijn vrije tijd is hij werkzaam 
bij strandtent Skyline. Al 
vanaf zijn 6e jaar judoot Tim 
bij Kenamju Zandvoort. Zoals 
iedereen, begonnen met de 
witte band en inmiddels op 
weg naar de zwarte en te-
vens laatste band. 

Judo was de eerste sport waar-
mee Tim in aanraking kwam 
en is deze sindsdien trouw ge-
bleven. Zoals hij zelfs zegt: “ik 
ben er mee opgegroeid en niet 
anders gewend.” Hier en daar 
heeft hij wel eens een andere 
sport geprobeerd, maar al snel 
kwam hij erachter dat judo ge-
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Laat Flappie enten!

Myxomathose
Myxomathose, waarbij het konijn een lange lij-
densweg heeft, komt tegenwoordig niet meer zo 
vaak in deze omgeving voor. Vossen aten de be-
smette konijnen op. Zo werd de besmettingshaard 
aangepakt. De ziekte komt echter nog wel voor op 
de Waddeneilanden, waar geen vossen leven. 

VHS
VHS is ook een ziekte die overgebracht wordt door 
vliegen en muggen. Zieke dieren krijgen inwen-
dige bloedingen, kruipen weg en sterven binnen 
24 tot 48 uur.

Konijnen-APK
Helaas krijgt Broer Konijn die in de duinen leeft, 
geen prikje. Maar u kunt uw huiskonijn wél pre-
ventief tegen deze ziekten laten enten. In deze tijd, 
waarin muggen en vliegen weer actief worden, is 
de besmettingskans groot. Veel dierenartsen hou-
den een apart konijnenspreekuur. Vaak worden 
meteen lengte van de tanden, nagels, oormijt  en 
algehele conditie geïnspecteerd.

Gezinsuitbreiding
Heeft u geen konijntje, maar denkt u erover zo’n 
vrolijke huppelmuts aan te schaffen? 
(of liever: twee, want het zijn sociale diertjes). In 
het Dierentehuis Kennemerland wachten vele 
Flappies op een nieuw baasje!  

In de duinen rondom Zandvoort zien we de laat-
ste jaren gelukkig steeds meer konijntjes rond-
huppelen. Dat is een tijd lang anders geweest. 
Het duinkonijn was bijna uitgestorven vanwege 
twee zeer besmettelijke, dodelijke ziekten: Myxo-
mathose en VHS (Viral Hemorrhagic Syndrom).
door Mitzi Maas

Hoe heet je weblog/website?
“wvzkiteclub.nl. Wvz staat voor watersportvereniging 
Zandvoort.”

Wat staat er op?
“Informatie over kitesurfen en vooral ook de kitescene in 
Zandvoort. Aankondigingen van events, verslagen van vakan-
tietripjes en de dagelijkse zaken worden besproken. De weerlinks 
worden veel bekeken om te kijken of er gekite kan worden. Ook 
de links naar de (vele) webcams van het zandvoortse strand 
worden veel bekeken.”

Wat wil je ons ermee vertellen en laten zien?
“Laten zien dat er een grote groep kitesurfers in 
Zandvoort actief is. Elkaar op de hoogte houden, leren en  
reguleren. Een eigen plek op internet voor de zandvoortse 
kitescene realiseren (is gelukt). Leeftijd maakt niet uit.  
De bezoekers van deze site zijn tussen de 11 en 60 jaar!”

Hoeveel hits heb je?
“Momenteel minstens 100 unieke bezoekers per dag met  
soms uitschieters. Dit zijn de gegevens tot nu: totaal aantal 
pageviews is 169.896, gemiddeld per maand 6.292. Totaal  
 aantal unieke bezoekers is 52.747, gemiddeld per maand 
1.954.”

Help Is Coming From Above

In Charlotte’s web 
ontdekt een heel klein 
biggetje dat de groot-
ste kracht ter wereld de 
vriendschapsband is. 
De jonge Fern (Dakota 
Fanning) redt Wilbur 
het varken dat bijna als 
de kleinste van de worp 
is opgeofferd. Daarna 
wordt hij de nieuwste 
aanwinst van de vee-
stapel. Wilbur gedraagt 
zich nogal jongens-
achtig waardoor de 
andere dieren in zijn 
nieuwe stal hem 
onnozel  vinden. 
Maar Charlotte, de 
spin die in de bal-
ken woont, ziet een 
kans op vriendschap 
in hem. 

De ont luikende 
vriendschap blijkt 
duurzaam als de 

andere dieren onthul-
len dat de dagen van 
het varken geteld zijn. 
Alleen een wonder kan 
Wilbur nog redden, 
maar een vastberaden 
Charlotte spint woor-
den in haar web in een 
poging de boer ervan te 
overtuigen dat Wilbur 
een geweldige big is 
en het waard is om ge-
spaard te worden. 
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Huis In de Duinen krijgt jeu de boulesbaan
Zandvoortse ouderen gaan op de sportieve toer. De bewoners 
van Huis In de Duinen (HID) kunnen sinds vorige week donder-
dag een typisch Franse sport beoefenen. Dankzij vertrekkend 
medewerker Jan van 
Bakkenhoven beschikt 
het woonzorgcentrum 
nu over een heuse jeu 
de boulesbaan. 

“Er komt nog een pro-
fessionele toplaag op.” 
In een korte toespraak 
beloofde de kersverse 
directeur Ger Mulder 
aan de toegestroom-
de ouderen, dat het 
speelveld spoedig keu-
rig volgens de regels  
der kunst afgewerkt zou  
worden. 

De actieve winkeliers-
vereniging ‘Winkelstad’ 
in Hoofddorp had vo-
rig jaar onder het winkelend 
publiek de speciale actie 
Hartenwens georganiseerd. 
De mensen konden op papier 

zetten wat hun liefste wens 
was: honderden inzendingen 
stroomden bij de organisatie 
binnen. Opvallend was dat 

alle wensen op sociaal-maat-
schappelijke vlak bleken te lig-
gen. Volgens de regels mocht 
de hartenwens best betrek-

king hebben op een 
gebeuren buiten 
de gemeentegren-
zen van Hoofddorp. 
Zo vulde Jan van 
Bakkenhoven een 
voor het HID lang-
gekoesterde wens 
in: een jeu de bou-
lesbaan. En juist 
zijn idee viel in de 
prijzen, dus toog 
‘Winkelstad’ naar 
Zandvoort.

Al jaren was hij bij 
het HID betrokken 
als medewerker 
technische dienst. 
Zo’n anderhalf jaar 
geleden had Jan al 
aangekondigd een 

punt achter zijn Zandvoortse 
loopbaan te zetten. Als ‘eeuwi-
ge roem’ laat hij een sportieve 
indruk achter.

Mantelzorger 
wil einde aan regelbrij

“Ik heb af en toe het gevoel dat ik een parasiet ben, een profi-
teur en een fraudeur.” Maria van der Oort zorgt al 25 jaar voor 
haar bijna blinde echtgenoot die ook nog eens hartpatiënt is. 
“Ik krijg een akelig gevoel van alles wat je moet doen om pro-
fessionele ondersteuning te krijgen.”

De 81-jarige vrouw staat niet 
alleen. Nederland telt duizen-
den mantelzorgers: mensen 
die geheel vrijwillig zorgen 
voor een ander. Dat kan de 
partner zijn, een vader of moe-
der, of gewoon iemand anders. 
Wie die zorg ook krijgt, de ver-
zorger is zijn eigen sociale le-
ven kwijt; hij of zij moet 24 uur 
per dag klaar staan voor de an-
der. De gemeente Hoogeveen 
hield onlangs een informatie-
dag voor mantelzorgers. De 
problemen die daar ter sprake 
kwamen spelen overal in het 
land, zo blijkt uit de Thuiszorg 
Gids.

Goede zaak
“Deze mensen voelen zich 
vaak van het kastje naar de 
muur gestuurd worden”, con-
cludeert medeorganisator 
Cobi Noordhoff. “Ze hebben 
behoefte aan één contactper-
soon en minder formalitei-
ten, als ze professionele hulp 

zoeken bij hun zorgtaak.” 
Professionele hulp, bijvoor-
beeld thuiszorg, gebeurt na 
een indicatie van de patiënt. 
Noordhoff: “Verzorgers val-
len daar buiten. Het zou een 
goede zaak zijn als hun taken 
ook binnen die indicatie val-
len.” Problemen waar man-
telzorgers geregeld tegenaan 
lopen? “Vervangende hulp is 
niet te krijgen, financieel is het 
zwaar en op die brij van regels 
als we begeleiding zoeken, zit-
ten we niet te wachten.”

Mantelzorg 
Mantelzorg valt momenteel 
onder de nieuwe welzijnswet, 
de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). In 
Zandvoort kan de mantel-
zorger met zijn vragen te-
recht bij Loket Zandvoort in 
het Gemeenschapshuis of 
bij het vroegere Steunpunt 
Mantelzorg (nu Tandem) in 
Velserbroek.

Nostalgie van de snelheid
Een fiets met een motorblok boven het voorwiel. In de na-oor-
logse jaren een populair tweewieler. Als je geluk had was één 
zetje voldoende om de Solex aan de praat te krijgen. De topsnel-
heid van het vervoermiddel lag rond de 30 kilometer per uur.

Voor de ware Solex-
liefhebber was rennen 
of trappen uit den boze. 
Een felle, korte duw 
behoorde voldoende 
te zijn om de motor 
knetterend aan te la-
ten slaan. Op een suk-
keldraf reed je dan op 
je fiets-met-hulpmotor 
weg. Vooral in het begin 
van de jaren 60 waren 
solexen populair bij 
meisjes, daar waar de Puch, 
de Floret en andere brom-
fietsen bij de jongens erg in 
trek waren.

Ontstaan
De naam SoleX kwam uit de 
bus na een prijsvraag en ont-
stond per toeval toen twee 
Fransen in 1905 een fabriekje 
begonnen voor kleine motor-

onderdelen. In 1941 werd al ge-
experimenteerd met een pro-
totype voorzien van een 38cc 
motor. Na de oorlog werden de 
eerste Solexen in Nederland 
verkocht door de Rotterdamse 
handelsonderneming R.S. 
Stokvis. De Nederlandse Solex 
had een stevige bagagedrager, 
een gesloten kettingkast met 
dito jasbeschermers. 

Steeksleutel 9
Het type uit 1957 kreeg de 
bijnaam Koffertje vanwege 
de opbergplaats voor gereed-
schap boven de trapas. In 1961 

volgde de Oto, het 
laatste in Nederland 
g e m a a k t e  m o -
del van Solex. Het 
Nederlandse mo-
del kon je met één 
steeksleutel demon-
teren. Steeksleutel 
nummer 9 is dan 
ook een begrip in 
Solex-kringen. De 
topsnelheid van 
een Solex lag rond 
de 30 km per uur en 

bij heuveltje op moest je wel 
bijtrappen. 

Het eerste type Solex had een 
tank met een inhoud van niet 
meer dan één liter. In de jaren 
60 bracht Stokvis een reclame-
plaatje uit met het Solex-lied: 
“Met een litertje benzine ben 
je klaar- genoeg voor honderd 
kilometer... Karren maar!” 

Zandvoort
Mei 2007

Uitagenda
Holland Casino

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

 Gratis entree vanaf 20.00 uur

Vrijdag 4 mei Casino gesloten
Zaterdag 5 mei 21.30 - 00.30 uur
Amy & Paolo 
Zondag 6 mei 17.30 - 21.30 uur
NME Events 
Donderdag 10 mei Vanaf 20.00 uur
Special Party Vegas Night 
met optreden van Boris 
Vrijdag 11 mei 21.30 - 00.30 uur
NME Events 
Zaterdag 12 mei 21.30 - 01.30 uur
DJ 2 to you 
Zondag 13 mei 17.30 - 21.30 uur
Perfect Match 
Donderdag 17 mei Hemelvaart 17.30 - 21.30 uur
Tommy Thompson 
Vrijdag 18 mei 21.30 - 00.00 uur
Cross Over 
Zaterdag 19 mei 21.30 - 00.30 uur
Amy & Paolo 
Zondag 20 mei 
Vegas Pokertoernooi 
Vrijdag 25 mei 21.30 - 00.30 uur
NME Events 
Zaterdag 26 mei 21.30 - 01.30 uur
Be 3 
Zondag 27 mei 1e Pinksterdag 17.30 - 21.30 uur
Bald & Beautiful 
Maandag 28 mei 2e Pinksterdag 17.30 - 21.30 uur
Fresh!
Woensdag 30 mei Vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day ‘Ondeugend’ 
met Froukje de Both

Feesten & Events

Nu elke maandag 
Pokertoernooi 
Texas Hold’em Limit - aanvang: 
20.00 uur loting
Buy-in: € 60,- Er is één re-buy mogelijk 
(€ 50,-) en er zijn 60 plaatsen beschikbaar. 

Inschrijven kan alleen persoonlijk aan de kassa van 
Holland Casino Zandvoort.

Mei staat volop in het teken van Las Vegas. Maak kans op een reis naar Las Vegas, 
boek een speciaal arrangement en kom naar de Vegas Night!

Holland Casino Mei Uitgaanstip:

Vegas Days

Donderdag 10 mei Vegas Night
• Boris • Kevin the American Shoeshineboy • Ingram Washington en band 
• Goochelaar • Elvis • Showgirls • Kans op extra prijzen

Gratis entree vanaf 20.00 uur

Let’s go to Las Vegas!
Maak in mei kans op een geheel 
verzorgde reis naar Las Vegas.

Op de Bonus speelautomaten, herkenbaar 
aan het ‘Bonus Jackpot sign’, kan deze 
Jackpot zomaar vallen. 

Vegas Arrangement
De hele maand mei een compleet 
arrangement inclusief 3-gangen menu 
voor slechts €37,50 p.p. Te boeken 
vanaf 6 personen.

Bel 023 - 57 40 542 voor meer 
informatie of reserveringen.

Special Ladies Day

• Presentatie door Froukje de Both en 
Raymond Havelaar 

• Esther Oosterbeek met Make-over tips 
• Zanger Mike Peterson met zomerhits
• Bad- en lingerielijn 2007 van het 

Italiaanse topmerk Parah
• Redken geeft advies over producten voor 

huid en haar
• Gratis entree

vanaf 20.00 uur

Woensdag 30 mei

Een avondje ondeugend!

ANBO Zandvoort 
naar Land van Wieringen

Ook nu weer heeft ANBO Zandvoort een interessante reis op 
het programma staan. De ouderenbond biedt haar leden op 
donderdag 24 mei een dagtrip aan in een comfortabele tou-
ringbus. De trip gaat via de kop van Noord-Holland naar de 
Waddenzee.

Het uitstapje staat in het te-
ken van de historie. Na een 
tussenstop in Den Oever voor 
koffie en gebak begint de stap 
in het verleden. 

De Oosterlander Michaelskerk 
is het oudste gebouw op 
Wieringen; gebouwd rond 
1100. De kerk is volledig op-
getrokken uit tufsteen, een 
natuursteensoort. Tijdens op-
gravingen werden resten ge-
vonden van een houten kerkje 
uit de 9e eeuw. Het gebouw is 
de eerste kerk in de streek. Er 
werden op regelmatige afstan-
den van elkaar kerken gesticht. 
Zo is  er een reeks van kerken en 
kapellen in Velsen, Castricum, 
Egmond, Petten, Huisduinen 

en Stroe. Het zogenoemde 
Teschemacher orgel is een van 
de pronkstukken in de kerk. Het 
vestingkerkje is onlangs volle-
dig gerestaureerd.

Onder leiding van een des-
kundige gids krijgt het gezel-
schap de mooiste plekjes van 
Wieringen te zien. De gids zal 
ook verhalen uit het geheim-
zinnige verleden vertellen.
Na de rondrit gaat het naar 
de museumboerderij Jan 
Lont, vlakbij de beroemde 
Waddenzee. Ongetwijfeld zal 
ook deze dagtrip plezierig ver-
lopen en de onderlinge band 
tussen de ANBO-leden verster-
ken. Informatie: Wies de Jong, 
tel. 5715164.

Koffertje was een populaire Solex
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Spirituele en psychologische ‘Villa Lezingen’
Iedereen heeft ze, maar weet niet altijd dat ze er zitten. Sub-
personen in het lager onderbewuste van je hersenen. Een ge-
voel van lichte angst, paniek of stress. Dat je plots in een be-
paalde situatie overmand wordt door gevoelens die je niet in 
de hand hebt. Ga je deze gevoelens uit de weg, of accepteer je 
ze en probeer je er beter mee om te gaan?

Zo’n 20 man is bijeengeko-
men in de Villa Terra Panache, 
Dr. Schaepmanstraat 3 in 
Zandvoort. De lezing van 
Richard Buijtenhek (van 
Richard Buijtenhek Training 
en Coaching) is van psycholo-
gische aard. Aan de hand van 
een model van de Italiaanse 

psychiater Assagioli legt 
Buijtenhek op een simpele 
manier uit hoe de hersenen 
werken en invloed hebben 
op je gedrag in het dagelijks 
leven. Assagioli was een leer-
ling van Freud en hij maakte 
naam met zijn psychosyn-
these.

Subpersonen
Hoe komt het dat ik soms 
dichtklap in een grote groep 
mensen? Waarom ben ik bang 
elke keer als ik in de auto zit en 
er komt een scherpe bocht? Is 
het normaal dat ik me schul-
dig voel als ik vind dat ik te 
weinig dingen gedaan heb 
vandaag? Volgens het model 
van Assagioli maakt iedereen 
situaties mee waarin bepaalde 
gevoelens loskomen. Deze ge-
voelens worden ook wel sub-
personen genoemd en slaan 
zichzelf op als herinnering in 
het lager onderbewuste. In 
principe geen probleem, tot-

dat je je weer in een situatie 
bevindt waarin deze subper-
soon naar voren komt. Dat kan 
zomaar gebeuren, zonder dat 
je er erg in hebt. 

De kunst is om deze subper-
sonen te accepteren. Normaal 
gesproken duw je ze weg of 
mijdt je gewoon situaties 
waarvan je weet dat ze de 
kop op steken. Buijtenhek legt 
uit dat je met bepaalde trai-
ningen de subpersonen kunt 
begrijpen, accepteren en zelfs 
weet laten samen te werken. 

Om te laten zien wat dat in-

houdt, geeft Buijtenhek een 
sessie met een vrouw uit het 
publiek. Binnen een half uur 
is duidelijk waar ze mee zit en 
hoe ze dat zelf kunt accepteren 
en oplossen. Een dikke zucht 
en een grote opluchting.

Elke laatste maandag van 
de maand geeft Villa Terra 
Panache spirituele en psycho-
logische lezingen. De eerstvol-
gende lezing is op maandag 
21 mei en gaat over zingeving. 
Kosten voor deze avondvul-
lende lezing zijn 7,50 euro. Kijk 
voor meer informatie op www.
RBTC.nl/villalezingen.
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Foto: Chris Schotanus

FIA WTCC strijkt neer op Zandvoortse racepiste

In de WTCC verschijnen 
vier merken aan de start 
met tweeliter toerwa-
gens: BMW, Chevrolet, 
Seat en Alfa Romeo. De 
auto’s zullen op vrijdag 
een test uitvoeren en 
een vrije training. Op za-
terdag volgt dan nog een 
vrije training met daarna 
een kwalificatie. Op zon-
dag worden dan twee 
races van elk 12 ronden 
afgewerkt.

Het deelnemersveld her-
bergt een aantal oud-
Formule 1 coureurs zoals 
Nicola Larini (Chevrolet), 
Gabriele Tarquini (Seat) 

en Alex Zanardi (BMW). 
Daarnaast zijn er rijders 
die het racen in toerwa-
gens met de paplepel 
hebben ingekregen zo-
als de Brit en regerend 
kampioen Andy Priaulx. 
Ook zijn er jonge ta-
lenten zoals Rob Huff 
(Chevrolet) en Augusto 
Farfus (BMW). Deze laat-
ste bezet momenteel sa-
men met Priaulx en Jörg 
Müller de leiding in het 
algemeen klassement.

Zandvoort is na Curitiba 
in Brazilië de tweede 
plaats van handeling. 
Daarom zijn er ook 

Met de komst van het FIA WTCC, heeft het Circuit 
Park Zandvoort een officieel evenement om een 
wereldkampioenschap in huis. De FIA WTCC is een 
klasse waarbij nog duidelijk een afleiding is op te 
maken naar een straatauto. Iets wat volgens ken-
ners bij de DTM al niet echt het geval is.

Nederlanders in het veld 
terug te vinden. Tom 
Coronel rijdt met een Seat 
voor het GR Asia team 
en Limburger Olivier 
Tielemans met een Alfa 
Romeo. Voor Tielemans is 
dit het eerste jaar dat hij 
in de WTCC uitkomt. Op 
het Braziliaanse circuit 
wist Coronel niet verder 
te komen tot een zesde 
en een achtste plaats. 
Toch is hij gebrand om 
op Zandvoort extra zijn 
best te doen om een 
goed resultaat neer te 
zetten, dat heeft hij 
het publiek beloofd tij-
dens de Paasraces: “Het 
WTCC is een prachtig 
kampioenschap waarin 
voor het publiek heel 
wat spektakel geboden 
wordt. Natuurlijk hoop 
ik op veel bezoekers, ik 
wil veel oranje zien in de 
duinen.”

Verlies zaterdagvoetballers

Weer moest trainer Pieter Keur 
allerlei trucs uithalen om een 
redelijk elftal binnen de lijnen 
te brengen. Ten opzichte van 
vorige week was er één basis-
speler meer niet in staat om 
te spelen: Ivar Steen was ge-
blesseerd geraakt. Assistent-
trainer Barry Paap, in de spits, 
en derde elftalspeler Rocco 
Termaat waren bereid gevon-
den om mee te doen.

Het normale spel van 
Zandvoort kwam niet uit 
de doeken op het knollen-
veld van EDO, dat ook nog 
eens uitermate hard was 
waardoor de bal allerlei ca-
priolen maakte en moeilijk 
te beheersen was. Wel kreeg 
Zandvoort, in het laatste ge-
deelte van de eerste helft, 
een paar mooie kansen. 
Onder andere een fraaie 
kopbal van Ferry Boom en 

een schot van Sven van Nes 
verdienden meer.

De tweede helft zette Keur de 
langgeblesseerde Sebastiaan 
Kaales in. De allrounder miste 
duidelijk wedstrijdritme en 
was wat onwennig. Toch is 
het positief dat hij na 1,5 jaar 
blessureleed zijn rentree in de 
hoofdmacht kon maken. Dat 
uiteindelijk EDO met de over-
winning aan de haal ging was 
alleen voor de gastheren be-
langrijk. Hierdoor kunnen zij in 
de tweede klasse blijven zon-
der nacompetitie te spelen. 

Zandvoort speelt zaterdag 
5 mei, thuis om 14.30 uur, de 
eerste wedstrijd voor promo-
tie naar de eerste klasse. De te-
genstander is nog onbekend, 
omdat het kampioenschap in 
de tweede klasse B namelijk 
nog niet beslist is. 

Voetbal  (zaterdag)

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft de overwinning 
in Haarlem gelaten. Tegenstander EDO ging won met 1-0 en 
kwam daardoor uit de gevarenzone die nacompetitie heet.

SV Zandvoort zondag sluit af in mineur

Keeper Edward de Jonghe 
Urbach speelde zijn laatste 
wedstrijd, hij geeft de pijp 
aan Maarten. Al in de achtste 
minuut moest hij de gang 
naar het net maken. Nog voor 
rust zouden daar nog twee 

doelpunten bijkomen, hoofd-
zakelijk door niet doortastend 
optreden van de Zandvoortse 
verdediging. Ook na rust kon-
den onze plaatsgenoten geen 
vuist maken, sterker nog er 
kwamen nog drietreffers bij, 

Voetbal  (zondag)

Het is de zondagvoetballers van SV Zandvoort niet gelukt om 
in de laatste wedstrijd van het seizoen een overwinning uit 
het vuur te slepen. Sterker nog: ze moesten zelfs zes doelpun-
ten incasseren en stelden daar zelf niets tegenover.

eindstand 0-6. 

Zandvoort eindigt door dit 
resultaat op de op een na 
laatste plaats. Omdat HYS in 
de aanloop naar dit seizoen 
door de KNVB, in verband met 
schuld, uit de competitie werd 
gehaald, degradeert er maar 
één club uit de vierde klasse 
en dat is DIOS. Zandvoort blijft 
de afgang naar de vijfde klasse 
daardoor bespaard. 

TCZ gelijk tegen Tennisexpress Heerhugowaard

Na de singles was er een 2-2 
stand. Nieuwkomer Suzanne 
Trik moest haar meerdere 
erkennen in oud Nederlands 
kampioene Renée Reinhard: 
3-6, 3-6. Op baan twee was 
Andrea v.d. Hurk de pas 17-ja-
rige Karen Nijssen wel de baas. 
De 27-jarige routinier had daar 
drie sets voor nodig: 3-6, 6-1, 
6-1.

Heren singles
Ook bij de heren ging het niet 
van een leien dakje. Veteraan 
Markus Hilpert begon op baan 
één voortvarend. De eerste set 

tegen Remco Pondman haalde 
hij met 6-2 binnen. Ook de 
start van de tweede set was 
voor de thuisspeler. Toen ech-
ter vond Pondman zijn ritme 
en kwam terug om met 5-7 
die set te winnen. Daarna was 
voor hem het heilige vuur weg. 
Met 6-0 stelde Hilpert orde op 
zaken. Op baan twee moest 
Raoul Snijders zijn meerdere 
erkennen in Koen v.d. Meer. 
V.d. Meer pakte de eerste set 
met 1-6 maar kon de tweede 
set niet imponeren: 6-4. Dat 
laatste deed hij weer wel in de 
noodzakelijke derde set: 2-6.

Tennis

Het is het eerste mix team van Tennisclub Zandvoort (TCZ) 
niet gelukt om in de tweede thuiswedstrijd van dit seizoen 
bezoekers Tennisexpress Heerhugowaard op de knieën te krij-
gen. Na een lange, warme en winderige dag prijkte er een 4-4 
stand op het wedstrijdformulier.

Mei Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Tjap Tjoy Kip

* 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* Eenjarige beplanting

Maar ons advies: Plant verstandig 
denk aan de ijsheiligen (half mei)!

GEZOCHT
 voor

OPEN GOLF ZANDVOORT

afwasser m/v • ballenraper m/v
schoonmaker m/v

receptionist(e) / shop • medewerk(s)ter
deze functie omvat o.a. licht administratief werk en verkoop

in de golfshop kennis van de golfsport is zeer gewenst

Sollicitaties voorzien van CV en foto kunt u richten aan:
OPEN GOLF ZANDVOORT B.V.

T.a.v. Mevrouw Lancaster
Duintjesveldweg 3 • 2041 TZ  ZANDVOORT • 023-5715743

Tennistip van de week!
Observeer naar welke hoek 
je tegenstander het liefst serveert, 
vooral bij belangrijke momenten in 
de wedstrijd. 
Ga bewust wat meer in deze 
favoriete hoek klaarstaan om 
hem uit te dagen naar de andere 
hoek te serveren! 
Hierdoor gaat je tegenstander twijfelen.

Deze tip word je 
aangeboden door 

Voor meer tips & instructies 
ga naar www.tennisdvd.nl

Autosport

Sprookje ZSC’04 duurt voort

Het resultaat was er af-
gelopen vrijdag in de 
Korverhal. Na een 0-1 

achterstand namen de 
Zandvoorters het heft in 
handen en kwamen op 

Steeds meer beginnen de resultaten van ZSC’04 
het verhaal te krijgen van een modern sprookje. 
Het vergaat de Zandvoorters goed in het beker-
toernooi, waarbij ZSC’04 als derdeklasser zich 
staande weet te houden tussen ploegen uit de eer-
ste klasse, en zelfs uit de hoofdklasse. Ditmaal was 
de tegenstander een hoofdklasser uit Wognum.

een 4-2 voorsprong. Na 
onder meer een eigen 
doelpunt van Mitchell 
Post, kwam ZSC’04 achter 
met 4-5 om vervolgens 
weer op gelijke hoogte 
te komen door diezelfde 
Mitchell Post. Daarmee 
werd een strafschoppen-
serie afgedwongen, die 
beslist werd door Mark 
Hoppe. 

Futsal

Golfcompetitie NGF
Helaas kon afgelopen 
vrijdag de competitie-
dag voor team 1 van ZGC 
Sonderland geen door-
gang vinden. Op het ter-
rein van Groen Geel uit 
Wassenaar moest aan-
getreden worden tegen 
Weesp, maar door het 

overlijden van een voor-
aanstaand lid van de 
gastheren zijn alle wed-
strijden, waarbij Groen 
Geel betrokken was, in 
overleg met de NGF ver-
schoven naar vrijdag 25 
mei. De eerste wedstrijd 
van golfclub Sonderland 

1 werd overigens over-
tuigend gewonnen met 
29-7. Vijf van de zes spe-
lers wonnen hun partijen 
over 18 holes. Jammer 
genoeg wist team 2 het 
verlies van vorige week 
niet om te buigen. In 
Voorschoten werd met 
22-14 verloren van de 
Oegstgeester Golfclub. 

Golf
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De adverteerders van deze week
In alfabetische volgorde
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Café Restaurant Bonito
Cense en van Lingen

Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
CV Onderhoudsbedrijf Ton Bakker
Danzee
De Boulevardschaar
Del Mar, Café Restaurant
Fast Company

Gemeente Zandvoort
Greeven Makelaardij
Holland Casino
Het Wapen van Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
La Bonbonnière
Meijer Advocaten
Meijershof, Restaurant
Open Golf Zandvoort (2x)

P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg (2x) 
Pluspunt
Sandbar
Take Five (2x)
Van Vessem & Le Patichou
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse  Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Dubbels
Het dames dubbel, dat nor-
maal gesproken één van de 
sterkste Zandvoortse on-
derdelen is, ging verrassend 
naar Heerhugowaard. Trik en 
Mireille Bink waren niet in 
staat om Reinhard/Nijssen 
een set af te pakken: 2-6, 5-7. 
Het herendubbel had alleen 
in de eerste set enige span-
ning: 6-4. Daarna lieten onze 
plaatsgenoten niets heel van 
hun opponenten: 6-0.

Mixes
Het mixed dubbel op baan 
twee, Snijders/V.d. Hurk – 
Pondman/Reinhard, was snel 
klaar: 3-6 en 0-6 waren de al-
leszeggende cijfers. Op baan 
één daarentegen konden de 
TCZ’ers Hilpert/Bink tegen 
V.d. Meer/Nijssen wel potten 
breken. Met 6-3, 7-5 werd de 
uiteindelijke eindstand op 4-
4 bepaald. Ondanks het punt-
verlies is Zandvoort nog steeds 
in de race om het kampioen-
schap en daardoor promotie 
naar de ere divisie.

TCZ speelt dit seizoen nog één 
keer thuis. Op Hemelvaartsdag, 
17 mei aanstaande, vanaf 10.00 
uur.

Knappe winst softbalsters
Het damessoftbalteam van 
ZSC heeft de eerste overwin-
ning in het nog prille seizoen 
binnen. Nadat het eerste duel 
met 10-5 verloren werd bij 
TYBB, kon de thuiswedstrijd
tegen Onze Gezellen 4 afge-
sloten worden met een 10-5 
overwinning.
Vanaf de eerste slagbeurt had 
ZSC de leiding. Zeven ZSC-da-
mes wisten de thuisplaat te 

bereiken, waardoor een 7-0 
voorsprong werd genomen, 
die in de 2e slagbeurt werd 
uitgebreid tot 8-0. Pas nadat 
ZSC de voorsprong in de 4e 
inning had vergroot tot 10-0 
wist Onze Gezellen iets terug 
te doen. Twee runs in de 4e en 
drie in de 6e inning bepaalde 
de einds tand op 10-5. Wilma 
van Riemsdijk werd de win-
nende werpster.            

Softbal

Opspringende ballen op het Haarlemse knollenveld

Markus Hilpert enige met 100% winstscore
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TROMPSTRAAT 5/7 ZANDVOORT

• Op de 4e en tevens hoogste etage gelegen
4-kamerappartement verbouwd naar 3 kamers

• Ruime woonkamer, 2 slaapkamers en moderne keuken
• Vrij uitzicht op boulevard, strand en zee
• Balkon aan voor- en achterzijde
• Geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen 
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 239.000,-

 TROMPSTRAAT 11 ZANDVOORT

• Bijzondere en goed onderhouden 2-onder-1 kap bungalow
• Vrij uitzicht en nabij het strand gelegen (ca. 50 m)
• V.v. 3 slaapkamers, royale eetkamerserre, L-vormige 
woonkamer, moderne keuken, badkamer en 3 zonneterrassen

• Laat u verrassen door, de ruimte, kwaliteit en sfeer 
die deze woning u biedt!

• Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 297 m2

Vraagprijs: € 595.000,-

 VAN GALENSTRAAT 112 ZANDVOORT

• Goed onderhouden 2-kamerhoekappartement op 1e verdieping
• Balkon (W) met uitzicht over de boulevard en zee
• Lichte laminaatvloer (hoge kwaliteit) in alle vertrekken
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Kleinschalig complex op nog geen 50 meter van het strand
• Afgesloten gemeenschappelijk parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 60 m2

Vraagprijs: € 165.000,-

 DR C.A. GERKESTRAAT 35 ZANDVOORT

• Goed onderhouden vrijstaande 30er jaren woning met oprit
• De woning beschikt o.a. over 3 slaapkamers, 

studeerkamer, woonkeuken en woonkamer met erker
• De woning is de afgelopen jaren gerenoveerd met behoud 

van het charmante karakter (o.a. v.v. paneeldeuren)
• Evt. 2 garageboxen te koop ad. € 34.000.- per box
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 398.000,-

 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

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 143 ZANDVOORT
• 3-kamerhoekappartement (v.h. 4) op hoogste etage

(penthouse) met berging in de onderbouw
• Lichte, ruime woonkamer met open keuken
• 2 slaapkamers, separaat toilet en badkamer v.v. ligbad 
• Balkon op het zuiden
• Garage separaat te koop
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 274.900,- (appartement)
€ 27.500,- (garage)

 WITTEVELD 74 ZANDVOORT

• Ruime hoekwoning met uitbouw aan de achterzijde
• Door de uitbouw is deze woning extra ruim en licht
• Riante living met openslaande deuren naar de tuin
• Moderne L-vormige keuken v.v. allerhande apparatuur
• 5 slaapkamers, moderne badkamer o.a. v.v. wastafel,

massagedouche, toilet en vloerverwarming
• Woonoppervlakte ca. 140 m2

Vraagprijs € 449.000,-

 KERKSTRAAT 10 ZANDVOORT

• 2-kamerbovenwoning midden in centrum 
in autoluwe winkelstraat

• Woonkamer met schouw en doorkijk naar het Dorpsplein
• Hoge plafonds van ca. 3.05 m
• Ruime slaapkamer onder schuine kap 

met uitzicht op de watertoren
• Woonoppervlakte ca. 58 m2

Vraagprijs € 179.000,-

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

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_ZC0718.indd   1 01-05-2007   16:54:54



door Nel Kerkman en Joop van Nes

Burgemeester Rob van der Heijden 
legde, na een ontroerende toespraak, 
samen met zijn echtgenote namens 
de gemeente een krans. Ook de 
Haarlemse rabbijn Spiero legde een 
krans waarna hij enkele gebeden 
zong. Vertegenwoordigers van diverse 
sociale en culturele geledingen bin-
nen de Zandvoortse gemeente, even-
als twee veteranen, legden bloemen 
bij het stijlvolle monument.

Zandvoortse 
Courant 
Actueel	 P7	Strandwandeling blinden

�

Vanaf 26 mei (Pinksterweek
end) zal de huisartsenpost 
in de Rotonde weer functi
oneren. Medisch Netwerk 
uit Heemstede heeft een 
contract met de gemeente 
afgesloten om in de week
enden weer een huisarts, 
als ondersteuning aan de 
Zandvoortse huisartsen, in 
de Rotonde te detacheren.

Huisartsenpost 
weer open

Medisch Netwerk zorgt er 
ook voor dat de EHBO-post 
weer dagelijks van 11.00 uur 
tot 19.00 uur bemand wordt. 
Vorig jaar werd duidelijk  
dat door de files die regelmatig 
opduiken, patiënten via de huis-
artsenpost sneller hulp kunnen 
krijgen in het weekend. 

Volgens Gabrielle Smit van 
Medisch Netwerk was de 
communicatie niet al te best, 
waardoor het contract pas 
vorige week is gesloten: “Dat 
zal volgend jaar wel anders 
gaan als men de kwaliteit 
van onze organisatie ziet.”

Cultuur	 P��	Spreuk van de week
3e jaargang • nummer �9 • �0	mei 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Heden	&	Verleden	 P2�	De watertoren

Tijdens de jaarlijkse her
denking bij het Joods mo
nument, ’s middags op de 
hoek van de Jac. van Heems
kerkstraat, waren wederom 
meer belangstellenden dan 
het jaar ervoor. Het lijkt een 
trend te zijn, want nog niet 
zo lang geleden was er maar 
een handjevol mensen die 
de vernietiging van de Zand
voortse synagoge in 1940 en 
de deportatie van Zandvoortse joden naar de vernietigingskampen kwamen herdenken. 

De	Mannetjes

Balkenende 
op circuit

Zal hij ook direct de 
petitie getekend hebben?

Vervolg zie pagina 3

Geldig t/m zondag 13 mei

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• 4 roomboter croissants € 2.75
• Aardbeienschelp 18 cm € 5.95

Nieuw in ons assortiment:
diverse soorten gebak
• Moorkoppen
• tompoucen
• appel/amandel punt
• yoghurt/kwarkpunt
• aardbeienschelp
• bavaroise
• schwartzwalderkirsch

Werk geven of zoeken in Zandvoort? 
Dat kan met de Vacaturebank!

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

MEIJER ADVOCATEN
Verspronckweg 1, Haarlem

&
DRS. A. VAN TEIJLINGEN
nmi-gecertificeerd mediator

ECHTSCHEIDINGS
BEMIDDELING

bel voor gratis oriëntatiegesprek

 (ook gefinancierde rechtshulp)
0252-530148

Steeds meer belangstelling bij het Joods monument 

Autosport	 P23	WK Toerwagens

Herdenken heeft nog steeds zin

Dat het een historische raadsvergadering zou worden was 
al ver van tevoren bekend. Er moest een bestemmingsplan 
worden vastgesteld, in wat voor vorm dan ook. Splijtzwam 
was het advies van de hoorcommissie, waarvan de conclusies 
door het college grotendeels werden genegeerd. Het mid-
dengedeelte zou positief bestemd moeten worden, hetgeen 
erop neerkomt dat er de komende tien jaar niets gedaan mag 
worden, oftewel de huidige situatie moet gehandhaafd blij-
ven. Wel kunnen de polen Badhuisplein, watertorenplein en 
het gebied rond het Palace Hotel worden ontwikkeld. 

Bestemmingsplan Middenboulevard

Lees het verslag op pagina 4
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

 … is oma worden het mooi-
ste wat je als moeder kan 
overkomen. Bij elke bevalling 
van mijn dochters krijg ik 
zelf een déjà-vugevoel. Nog 
haarscherp staat de geboorte 
van mijn tweeling op mijn 
netvlies. In plaats van één 
baby werd er als verrassing 
nóg een baby geboren. Alle 
babyartikelen werden ver-
dubbeld en voor de gewone 
kinderwagen kwam een 
tweelingwagen die iemand 
zomaar spontaan aanbood. 
Deze duowagen moest on-
der een zeil in de tuin staan 
omdat ik via de voordeur de 
draai niet kon maken. In de 
babykamer werd ruimte ge-
maakt voor nog een wiegje. 
Allemaal onvoorziene uitga-
ven waarop we niet hadden 
gerekend. Maar toch had ik 
dit wonder nooit willen mis-
sen. 

Bij het schrijven van de co-
lumn is nog niet bekend of 
de ‘gemeentelijke’ bevalling, 
die gepland staat op 8 mei, 
erg zwaar wordt. Wie weet is 
de geboorte (net als bij mij) 
er ook één met verrassingen. 
Wel is iedereen ervan over-
tuigd dat die zwangerschap 
té lang heeft geduurd en er 
zeer geheimzinnig werd ge-
daan over de kosten van de 
bevalling. Ook de babykamer 
is nog lang niet klaar want er 
moeten nog zeer grote aan-
passingen komen. De goede 
feeën, in de vorm van het col-
lege, zullen na de bevalling 
om het wiegje staan om deze 
bijzondere baby te bescher-
men en te koesteren. Want de 
mare gaat, dat er boze hek-
sen zijn die het kraamfeestje 
in de war willen sturen. Het 
kindje zal, als het toch besluit 
om de daling in te zetten, niet 
door iedereen met gejuich 
en handgeklap worden ver-
welkomd. Geen vlaggen uit, 
geen beschuit met muisjes 
en champagne. En mocht de 
bevalling uitgesteld worden 
dan is het voor Zandvoort te 
hopen dat er een knappe gy-
naecoloog is die de geboorte 
van Midje B met veel wijsheid 
zal begeleiden. 

Nel Kerkman

Volgens mij…
Waterstanden

MEI Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

-
-

00.0�
0�.06
0�.59
02.50
03.36
04.�9

�0
��
�2
�3
�4
�5
�6
�7

0 5.1 5
06.26
07.34
08.55
10.05
10. 45
1 1 . 3 5
1 2 . 1 5

09.40
� � . � 5
� 2 . 3 5
�3 . 29
�4 . 2 5
� 5 . � �
� 5 . 5 7
�6 .45

1 7. 5 4
1 9 .1 4
20.55
22.05
22.50
23.14
23.44

-

22.46
-
-
-
-
-
-
-

Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, 
ons betoond na het heengaan van 

mijn lieve zorgzame man

Petrus Jasperse
Piet

betuig ik mijn oprechte dank.

M. Jasperse – van Diessen

Zandvoort, mei 2007

Familieberichten Behoorlijk bezoekersaantal bij WTCC

door Joop van Nes jr.

Gezien het feit dat dit de 
eerste keer was dat een race 
om het WTCC op Zandvoort 
werd verreden, waren de ver-
wachtingen vooraf niet al te 
hoog. Veruit de meesten van 
de 28.000 fans bekeken het 
spektakel vanaf de duinen, de 
bezettings-
graad van de 
tribune was 
niet al te hoog. Toch spraken 
de coureurs over mooie ta-
ferelen en dan met name in 
het Scheivlak, waar door een 
vaste groep racefans een heel 
eigen cultuur is ontstaan. Het 
gaat zelfs zover dat een eigen 
website, www.scheivlak.nl, is 
gemaakt. 

Weer tegengehouden
Toch was het niet helemaal 
koek en ei. Aan het einde van 
de race ontstonden weer en-

kele problemen met het ver-
werken van vertrekkende au-
to’s die op en rond het circuit 
geparkeerd stonden. Uw ver-
slaggever heeft aan den lijve 
ondervonden dat nog steeds 
de circuitverlaters niet uit 
eigen beweging richting het 
centrum mogen. Dat moet 
eerst aan een arrogante ver-

keersleider 
op de ro-
tonde bij 

het circuit gevraagd worden 
en die wil eerst weten waar-
om men dan wel zo nodig naar 
Zandvoort wil. Iets dat natuur-
lijk absoluut niet zijn zaken 
zijn! Uiteindelijk mag men 
wel doorrijden maar vreem-
delingen zullen zich geïntimi-
deerd voelen en toch richting 
Overveen afslaan. Opnieuw 
ligt hier een schone taak voor 
de politiek om nu voor eens en 
voor altijd dit soort misstan-
den uit de wereld te helpen! 

De organisatie van de afgelopen weekend verreden World 
Touring Car Championship (WTCC) is tevreden over het aantal 
bezoekers. Tijdens het drie dagen durende evenement waren 
28.000 bezoekers te gast op Circuit Park Zandvoort.

Bij ons is het altijd Moederdag!
Maar op 13 mei a.s. krijgt

iedere moeder tegen inlevering
van deze advertentie een

gratis ligbedje!
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 
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Automobilisten toch weer 
richting Overveen gestuurd

Burgerlijke	stand
28	APRIL	-	4	MEI	2007	
Geboren:
Femke Rianne, dochter van: Verhoeven, Alex 
Leonard en: Koops, Charlotte Helena Jacqueline.
Koen Alexander, zoon van: van der Mije, Jan-Bart 
Cornelis en: Sandbergen, Brenda Hendrica.
Senna Yannick, zoon van: Kerklaan Theodorus 
Franciscus en: Brantjes, Sabrina Anne Marie.
Lily Fay, dochter van: de Vries, Duncan Cornelis 
George en: Deinum, Michèle Alexandra. 
Elise, dochter van: Kerkman, Arno en: Schokker, Alicia.
Overleden:
van den Berg geb. Teunen, Catharina Maria, oud 41 jaar. 
van den Bos, Jan ,oud 94 jaar.
van Zutphen, Johannes Hendrik, oud 89 jaar.
Kroese, Inge Marja, oud 51 jaar.
van der Weele geb. de Koster, Helena 
Pieternella Jacomina, oud 89 jaar.

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse

Administratiekantoor

E E T H U Y S - C A F É

de Zandvoorter
Voor het zomerseizoen 

zijn wij op zoek naar
vlotte 

seizoensmedewerkers/sters
(Oproepkrachten of vaste dienst)

Tevens zoeken wij nog 
medewerkers voor 
de snackcounter 

van snackbar Dikke Jan!

Eethuys/café De Zandvoorter
Jac. van Heemskerckstraat 6

Tel. 5713909

Vervolg van pagina 1
Toespraak
In de Protestantse kerk had 
de jaarlijkse herdenking van 
de gevallenen een sober, doch 
indrukwekkend karakter. Ook 
hier werd een herdenkings-
woord gesproken door de bur-
gemeester, die zijn toespraak 
baseerde op het thema: zonder 
veiligheid geen vrijheid. In zijn 
rede zei Van der Heijden on-
dermeer: “Vrijheid van de één 
mag nooit leiden tot onvrijheid 
van de ander. De mens bepaalt 
het respect dat aan de ander 
verschuldigd is. Maar ook hoe 
tolerant we willen zijn jegens 
de ander. Welke ruimte wij 
onszelf en elkaar willen bieden. 
Hoe zorgvuldig we met de sa-
menleving willen omgaan om 
veiligheid en vrijheid als waar-
den die er toe doen vorm te 
geven. Met ‘macht’ is één en 
ander niet te bereiken. Wel met 
overtuiging, invloed, integriteit, 
zorg en empathie. Immers, als 
jongeren, die uiteindelijk de 
sleutel naar de toekomst dra-
gen, de overtuiging hebben dat 
zij zich mede- verantwoordelijk 
moeten voelen voor de toe-
komst van onze samenleving, 
dan is dat een goed signaal. 
Het betekent dat herdenken 
zin heeft.” 

Muziek en samenzang
De samenkomst in de kerk 
werd geopend en afgesloten 
met orgelmuziek, dit keer niet 
op het Knipscheerorgel maar 
op een klein orgel voorin in 
de kerk, door de heer H. Van 
Amerom en werd omlijst met 
samenzang en afgewisseld 
met het optreden van het 
dameskoor ‘Vocale Ensemble’ 
onder leiding van de heer  
F. Gest. De declamatie’s wer-
den gedaan door mevrouw  de 
Vries en twee leerlingen van de 
Nicolaasschool. 

Stille tocht
Aansluitend aan de kerkdienst 
volgde de ‘stille tocht’ die voor 
de kerk werd opgesteld. Eerst 
naar het herdenkingsmo-
nument op het Verzetsplein, 
waar kransen werden neerge-
legd en het Zandvoorts man-
nenkoor een lied ten gehore 
bracht, daarna vervolgde de 
stoet richting het Nationale 
Verzetsmonument waar al veel 
belangstellenden stonden te 
wachten. Na het in acht nemen 
van de twee minuten stilte, 
bliezen trompettisten van de 
Damiatenband de ‘Last Post’. 
Na de officiële kranslegging 
van burgemeester en college, 
het zingen van het Wilhelmus 
en een declamatie verzorgd 
door mevrouw de Vries, was 
er gelegenheid om bloemen 
neer te leggen met een rond-
gang langs het monument. 
Mevrouw van der Meulen-
Heijink bedankte de aanwezi-
gen voor hun belangstelling en 
de scoutinggroep voor hun me-
dewerking en sloot daarmee 
dodenherdenking 2007 af. 

Mager programma 5 mei
Op Bevrijdingsdag was er 
slechts een mager programma. 
Voor de kleinere Zandvoorters 
werd er in de ochtend een vos-
senjacht gehouden. Startpunt 
was het Raadhuisplein en 
door middel van een routebe-
schrijving en aanwijzingen van 
verklede medewerkers, moest 
de ‘vos’ gevonden worden. 28 
Groepjes kinderen deden hier-
aan mee. In de middag was er 
voor de Zandvoortse senioren 
een bingomiddag met levende 
muziek in De Krocht. Een kleine 
70 ouderen waren gekomen 
om er een gezellige boel van te 
maken. De jonge Zandvoorter 
Hein Schrama verzorgde de 
muziek op de piano.

Gezellige middag met veel bingo op Bevrijdingsdag
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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)

Bordenbeleid
Op Koninginnedag kregen 
we van meerdere personen 
te horen dat het bord ‘ver-
boden in te rijden’, naast 
het Gemeentehuis richting 
Gasthuisplein, wel erg pro-
minent was neergezet. In 
het bijzonder hebben de 
fotografen van huwelijken 
daar veel last van omdat op 
elke foto het bord wel zicht-
baar is. Misschien een tip om 
het aan de andere zijde van 
de weg te zetten?

Bomenbestand
In de Zandvoortse Courant 
van 3 mei stond een in-
gezonden brief over aan-
vraag kapvergunning van 
maar liefst 13 (!) iepen in de 
Fahrenheitstraat t.b.v. sloop 
van een voormalig school-
tje. Laat nu in dezelfde krant 
nog eens 2 ietwat onopval-
lende gemeentelijke aan-
kondigingen staan van aan-
vraag kapvergunning in de 
Flemingstraat. Hier betreft 
het in totaal 34 grote en 
kleine bomen. Dat allemaal 
ten behoeve van dezelfde 
sloop/nieuwbouw! Het 
woongenot (uitzicht en pri-
vacy van bewoners in flatge-
bouw Flemingstraat), waar-
devermindering en risico’s 
van de koopwoningen aan 
de Fahrenheitstraat worden 
compleet op z’n kop gezet!  
Advies om binnen de termijn 
van 6 weken een zienswijze 
c.q. bezwaar te maken geldt 
voor alle betrokken bewo-
ners, maar ook voor iedereen 
die ziet dat de mooie woon-
wijk Nieuw Noord uitgroeit 
tot een hoog betonmassief 
met ’n veel minder fraai en 
toch noodzakelijk groen leef-
milieu. 

Afval
Op 4 mei 2007 wandelde 
een lezer van de krant met 
zijn honden op het fiets/
wandelpad door de duinen 
van Zandvoort-Zuid richting 
Langevelderslag en strui-
kelde over het zwerfvuil dat 

uit de overvolle vuilnisbakken 
door de duinen waaide. Hij 
belde de gemeente Zandvoort 
om te vragen of de bakken ge-
leegd konden worden en wan-
neer dat gebeurde. De dame 
van de Zandvoortse reiniging 
vertelde dat de bakken niet 
onder de verantwoording van 
gemeente Zandvoort vielen 
maar onder het bestuur van de 
Amsterdamse wa-
terleidingduinen. 
Echter er werd tot 
12.00 uur gewerkt 
dus vandaag zou 
het niet lukken 
maar ze zou het 
uitzoeken. Toen de 
wandelaar verder 
liep stonden er 
een aantal borden 
van de gemeente 
Zandvoort vol-
geschreven met 
allerlei ge- en 
verboden. Niet onlogisch. Wat 
hem wel verbaasde (na de 
opmerking van de informant) 
was dat deze borden eigen-
dom zijn van de gemeente 
Zandvoort en dat aan het 
bord een volle vuilnisbak hing. 
Toch maar weer even gebeld 
en gevraagd naar de baas 
om aan hem te vertellen dat 
de regeltjesborden, met het 
Zandvoortse gemeentewa-
pen erop, volhingen met over-
volle vuilnisbakken en dat het 
plastic in de struiken lag. Geen 
mooie reclame voor Zandvoort 
als toeristengemeente!

Ontmoedigingsbeleid 
Het WTCC-weekeinde op 
Circuit Park Zandvoort van af-
gelopen weekend heeft na af-
loop voor heel veel filevorming 
gezorgd. Een verontwaardigde 
lezeres meldde dat de file on-
nodig was, want, zo meldde 
ze: “Bij de nieuwe rotonde bij 
De Haringbuijs in Aerdenhout 
stond een verkeersregelaar 
vanaf Zandvoort richting 
Haarlem het verkeer onnodig 
op te houden. Dit leverde een 
behoorlijke verkeersstrem-
ming op die voor de circuit-
liefhebbers zeer zeker ont-

moedigend was. “Eindelijk 
heeft Zandvoort bezoekers 
in huis en dan gebeurt er na 
het verlaten van onze mooie 
badplaats deze vervelende 
situatie. Waarom moet er 
bij een rotonde een regelaar 
staan?” vroeg de verontwaar-
digde dame zich af. 

Zwerver 

Er liepen ‘s ochtends op 5 
mei rare figuren rond in het 
dorp. Zo liep er een knalgele 
kip in de Nieuwstraat, in de 
Schoolstraat stond een mon-
nik in zijn bruine pij, er was 
een zigeunerin, een hippie 
en een Zandvoortse visser te 
zien. Maar het gekste figuur 
liep op het Kerkplein rond, 
met een volle winkelwagen 
met troep en in zijn hand 
een bierflesje. De mensen 
op de overvolle terrassen 
keken verbaasd naar de 
vreemde zwerver en menig-
een schudde meewarig het 
hoofd. Al deze zonderlingen 
waren onderdeel van de 
vossenjacht georganiseerd 
door het Oranjecomité. Het 
thema was ‘vrij’. De kinderen 
moesten aan de gevonden 
vos vragen ‘hoe vrij bent u?’ 
en als de vos antwoordde 
‘zo vrij als een vogeltje’ dan 
kregen ze een knip in hun 
papiertje plus het nummer 
en een letter waarvan later 
een woord werd gevormd. Er 
deden minstens 25 groepen 
mee die na afloop van de 
leuke vossenjacht bij Koffie 
Club Zandvoort een ijsje aan-
geboden kregen.

‘Groeten uit Zandvoort’

Niet alleen tijden veranderen 
maar ook de ansichtkaarten. 
Een erg leuke vondst is te zien 
op de web-log van PVDA-raads-
lid Nico Stammis. Het schilderij 
van kunstenaar Koekoek ‘een 
buurtje in Zandvoort’, onlangs 
aangekocht door de gemeen-
te, heeft Stammis samenge-

voegd met de hoogbouw van 
de Middenboulevard. De foto-
compilatie is een knipoog naar 
de voor- en tegenstanders van 
het veel besproken midden-
gebied, waar waarschijnlijk 
 het oude buurtje voor de 
sloop in de tweede WO heeft 
gestaan.
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Workshop schilderen door 
Marianne Rebel

Eén keer in de maand kunnen 
belangstellenden kennismaken 
met de techniek van Rebel. Op 
maandagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.00 uur leert zij u de fijne 
kneepjes van haar schilder-
kunst. De eerste workshop was 
een doorslaand succes. Maar 
liefst 30 belangstellenden (het 
maximale aantal) wilden meer 
weten en kwamen naar het 

zuiderstrand. Het waren hoofd-
zakelijk dames en dus doet zij 
nu een beroep op de heren om 
zich ook aan te melden.

Onder de pannen
Het worden schilderijen van 
acrylverf op doek en al het ma-
teriaal is aanwezig. Voor het lut-
tele bedrag van € 30 (cash te 
voldoen bij aanvang) bent u in 
ieder geval een maandagmid-
dag onder de pannen en leert 
u ook nog wat! Havana is de  
ultieme stek om in aanraking te 
komen met de schilderkunst en 
Rebel staat daar borg voor! De 
eerstvolgende workshop is op 
4 juni aanstaande. Aanmelden 
kan alleen via info@rebelart.
com of, indien niet vol, op 4 juni 
bij Havana aan Zee.

Dat onze Zandvoortse kunste
nares Marianne Rebel be
hoorlijk aan de weg timmert, 
is genoegzaam bekend. Vo
rige week is zij gestart met 
een workshop kunstschilde
ren en wel in strandpaviljoen  
Havana.

Marianne Rebel voor de werken van haar ‘pupillen’
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Week	�9	•	2007
Mei
Jazz in Zandvoort: 
Slotconcert met gastoptreden van 
Saxofonist Harry Allen (VS). 
Aanvang 19.30 uur in De Krocht, toegang €10,-

Classic Concerts: 
Vocaal Ensemble Kwarts o.l.v. Christiaan Winter
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Opening strandseizoen: 
Feestelijke opening van het toeristenseizoen 2007. 
Strandpaviljoen 2 Safari Club, 
aanvang programma 17.00 uur

Pinksterraces:  
Dutch Power Pack, Circuit Park Zandvoort 

Voorjaarsmarkt: 
Feestmarkt in centrum

Juni
Mobiliteitsdag: 
Pluspunt, Stichting Zorgcontact, Nieuw Unicum, 
EMM en Circuitpark Zandvoort organiseren 
gezamenlijk een evenement voor iedereen in 
Zandvoort e.o. die zich voortbeweegt in een 
rolstoel, Scootmobiel, Rollator of iets anders.

Informatieavond Tolweg e.o.
Komende dinsdag organiseert de gemeente een informa
tie/inspraakavond voor belangstellenden over de plannen 
voor project busbaan Prinsesseweg en kruisingen Tolweg. De 
avond wordt gehouden in het Gemeenschapshuis en begint 
om 19.30 uur.

De gemeente heeft door mid-
del van een brief de bewoners 
van het gebied uitgenodigd 
voor deze avond. “Het pro-
ject ‘busbaan Prinsesseweg 
en kruisingen Tolweg’ staat 
niet op zichzelf. Het vloeit, 
beleidsmatig gezien, voort 
u i t  het  Gemeentel i jke 
Verkeer en Vervoerplan. Nu 
de ‘Zandvoortselaan onder de 
bomen’ gereed is, staat dit pro-
ject als volgende gepland. Ook 
belangrijk: na de zomer van 
2006 is, op verzoek van de pro-
vincie Noord-Holland, het pro-
ject met voorrang aangepakt, 

waarbij de doorstroming van 
de bus, de verkeersveiligheid en 
de algemene doorstroming be-
langrijke items zijn. We starten 
nu het officiële traject gericht 
op informatie, inspraak en be-
stemmingsplannen.”

In dezelfde brief meldt wethou-
der Wilfred Tates tot slot: “Na 
de inspraakprocedure volgen 
twee bestemmingsplanproce-
dures: voor de bestemming van 
de Prinsesseweg en een stukje 
groen aan de Tolweg en voor de 
bestemming van de nog te ver-
werven grond van derden.”

ZONDAG	�3	MEI			
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 IJ. Tuijn

College haalt bakzeil
Het college heeft haar mooie en flexibele plannen voor het 
bestemmingsplan Middenboulevard niet gehonoreerd gekre
gen. Zeven amendementen, waarvan er vier door het college 
werden ontraden, zorgden ervoor dat de plannen dusdanig 
werden veranderd dat gevreesd moet worden dat bekrachti
ging door Gedeputeerde Staten wel eens een moeilijke zaak 
kan worden. Met name coalitiepartijen VVD en OPZ hielden 
hun poot stijf en dwongen de rest van de raad dinsdagavond 
een beslissing te nemen.

’s Middags had de burge-
meester de fractievoorzitters 
uitgenodigd om over de orde 
van de vergadering en de be-
handeling van de amende-
menten te overleggen. Vooral 
de juridische consequenties 
daarvan waren nog niet ge-
noeg helder. 

Puinhoop
Volgens Nico stammis (PvdA) 
is Zandvoort niet gebaad bij 
een bestemmingsplan waar 
alle flexibiliteit uitgehaald 
is, een standpunt dat min of 
meer ook door de kleine oppo-
sitiepartijen werd ingenomen. 
Ook was hij van mening dat 

er een aantal partijen zijn die 
zoveel mogelijk willen dicht-
timmeren. Joke Draijer (GBZ) 
steunde het college volledig 
en sprak over de in haar ogen 
puinhoop die de raad van 
de plannen maakt. De grote 
coalitiepartijen VVD en OPZ 
hadden aan al die waarschu-
wingen van college en mede-
raadsleden geen boodschap. 
Zij wensten de amendemen-
ten te handhaven en zo de 
conclusies van de hoorcom-
missie te honoreren.

Vertwijfelde poging
Verantwoordelijk wethouder 
Marten Bierman deed tijdens 
zijn antwoord in eerste en 
tweede termijn nog een ver-
twijfelde poging om de meer-
derheid van de raad achter zijn 
plannen te krijgen. Hij her-
haalde zijn standpunt dat een 
bestemmingsplan geen bouw-
plan is en dat de raad alles nog 
een keer voor zich krijgt als die 
er wel komen. De teneur was 
duidelijk: de ongeamendeerde 
plannen van het college kon-
den geen goedkeuring vinden 
bij de grootste coalitiepartijen. 
Op de vraag van Draijer hoe het 
college m et deze ‘nederlaag’ 
om zal gaan hield de voorzit-
ter een slag om de arm: “Eén 
van de collegeleden zal per 1 
augustus niet meer in functie 
zijn en de anderen zullen in 
de komende weken zich gaan 
beraden.”

Opmerkelijk zaken
De verhoudingen in de Zandvoortse politiek staan onder druk. 
Dat was na de raadsvergadering wel duidelijk. Het begon al 
bij de behandeling van de notulen van de vorige vergadering. 
Bruno Bouberg Wilson (OPZ) bracht het incident met Fred 
Kroonsberg (PvdA) uit de vorige vergadering naar voren, deze 
had een opmerking gemaakt over de positie van de OPZer als 
bewoner van de Middenboulevard tijdens de discussie hier
over. Bouberg Wilson wilde excuses. 

Kroonsberg was echter van 
mening binnen de normen 
van het regelement van orde 
van de raad gebleven te zijn 
en weigerde aan dat verzoek 
te voldoen. Kroonsberg was 
duidelijk door te stellen een 
punt achter de zaak te zet-
ten. De verhouding tussen 
PvdA en Bouberg Wilson gin-

gen er niet op vooruit, nadat 
later in de duscussie over de 
Middenboulevard ook fractie-
voorzitter Pim Kuijken een op-
merking plaatste over het naar 
zijn mening dwingende optre-
den van het OPZ-raadslid in de 
discussie over dit onderwerp. 
Bouberg Wilson was het dui-
delijk niet met Kuijken eens.

Erfpacht
Uiteraard kwam ook de zaak 
van het wel of niet benut-
ten van de erfpacht voor 
de ontwikkeling van de 
Middenbouelvard aan de 
orde. Een aantal raadsleden 
was van mening dat de han-
delwijze van de gemeente 
om de ontwikkelingen af 
te wachten onjuist was. 
Wethouder Toonen maak-
te duidelijk dat het al dan  
niet verlengen van de erf-
pacht niet persé behoort  
bij het project Midden-
boulevard. “De zaak zit 
nu in de portefeuille van  
wethouder Bierman, maar 
als u positief bestemd, trek 
ik de erfpacht weer naar  
me toe”, liet Toonen de raad 
weten.

Wethouder Marten Bierman verdedigde het collegeplan voor de Middenboulevard

Politiek	verslag	

Kerkdiensten
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Marielle serveert en denkt 
dat de stand 4030 is. 
Annemiek is het daar niet  
mee eens, zij zegt dat de  
stand 3040 is.
Na lang discusseren komen  
ze er niet uit. Wat nu te doen? 

Deze tip word je 
aangeboden door 

Voor meer tips & instructies 
ga naar www.tennisdvd.nl

Klus- en onderhoudsbedrijf 
Ton Bakker

Zes jaar geleden heeft Bakker 
de stap naar zelfstandig on-
dernemer gezet. “Tijdens de 
nieuwbouw in park Duynwijk 
werd ik vaak gevraagd om al-
lerlei werkzaamheden te doen 
en zo ontstond het idee om 
eigen baas te worden”, aldus 
de boomlange Ton. “Het be-
valt prima, ik heb er geen spijt 
van en gelukkig nog geen dag 
thuis gezeten zonder werk.” 
Hij werkt voornamelijk in 
Zandvoort, maar heeft ook 
goede herinneringen aan de 
verbouw van een boerderij 
in Nunspeet. “Het hoeft niet 
alleen om grote opdrachten 
te gaan, maar kleine klussen 
neem ik ook aan. Dit kan va-
riëren van het compleet in-
stalleren van badkamers en 
keukens, tot het leggen van 
laminaat, loodgieterswerk of  
het repareren van centrale 
verwarmingsketels. Ik ben 
dealer van de firma Bosch op 
dit terrein. Dus geen witgoed. 
Daarnaast word ik bijvoor-
beeld ook ingeschakeld door 
het ‘Wonen Plus-project’ in 
Noord.”

Vakkennis
Volgens Bakker gaat het er 
om dat de mensen je vertrou-
wen. “Dat is heel belangrijk, 
want hierdoor komt het vaak 
voor dat klanten hun sleutels 
aan mij afgeven, zodat zij 

‘Zit u met een probleem dat u zelf niet 
verhelpen kan? ……bel dan de Klussen
man!’ Dat is de slogan van Ton Bakker, 52 
jaar geleden in de Zeestraat te Zandvoort 
geboren. Na een oorspronkelijke oplei
ding als meubelmaker heeft hij jarenlang 
in loondienst gewerkt, voornamelijk op 
het gebied van CVketels. 

geen extra uren vrij van het 
werk hoeven te nemen. Ik ad-
verteer wel, maar de meeste 
opdrachten komen voort uit 
mond-tot-mond reclame.” 
Zijn vakkennis houdt hij bij 
door allerlei certificaten te 
halen en tevens worden re-
gelmatig demo-dagen van de 
diverse groothandels bezocht 
om op de hoogte te blijven 
van de nieuwste ontwikke-
lingen. “Goed gereedschap 
is de basis van alle klussen”, 
volgens Ton.

Muzikaal 
Mocht u denken: “waar ken 
ik Ton toch nog meer van?” In 
vroegere jaren heeft hij in de 
horeca gewerkt, o.a. bij café 
Koper. Maar ook was hij ruim 
twintig jaar zeer actief in de 
muziek, als drummer bij het 
trio Dico van Putten, ‘Goed 
Koper werk’, en een boogie-
woogie band. Zijn huidige 
hobby is golf; hij speelt bij 
Open Golf Zandvoort. Maar 
als de tijd het toelaat het 
liefst op grotere 18-holes ba-
nen hier of in het buitenland. 
Zijn handicap is inmiddels 
26.7.

Klus- en onderhoudsbe-
drijf Ton Bakker is te vinden 
op de Van Lennepweg 131, 
tel. 06-40295213 of e-mail: 
Bakker2021@zonnet.nl.

door 
Erna Meijer

ZandvoortPas: 
NU OOK OP HET STRAND!

Strandwandeltocht blinden

door Ton Timmermans

Druk pratend loopt de Utrechtse 
groep vanaf de zee richting 
strandpaviljoen 19. De visueel 
gehandicapten, hun begelei-
ders en geleidehonden heb-
ben een wandeling gemaakt 
vanaf het IJmuidense strand 
via Bloemendaal aan zee naar 

Zandvoort. De bruisende gol-
ven, het zilte water en het knis-
perende geluid van de schelpen 
onder hun voeten hebben op de 
blinden en slechtzienden grote 
indruk gemaakt. 

Genieten
Voor velen gold het strand als 
vrij onbekend terrein. De wan-

delaars hebben dan ook geno-
ten van de 12 kilometer lange 
‘vrije wandeling’: 2 uur lang 
niet bang hoeven te zijn voor 
welke sta-in-de-weg dan ook. 
Door het ontbreken van obsta-
kels was het een waar genot 
om in één vast tempo te kun-
nen blijven lopen. Ook de drie 
geleidehonden namen de ge-
legenheid te baat eens heerlijk 
vrijuit te rennen, even verlost 
te zijn van hun leidsels.

Goed geregeld
De trip werd georganiseerd 
door de afdeling Utrecht van 
de NVBS. Jeanette Drees en 
Nico Drost hadden dagen van 
tevoren minutieus de route 
uitgestippeld en alles gere-
geld. Zo moest er ondermeer 
vergunningen geregeld wor-
den om de honden op het 
strand mee te mogen nemen. 
Voorts zorgden ze voor een 
comfortabele dubbeldeksbus 
voor de veertig mannen en 
vrouwen, waarvan de oudste 
78 jaar is.

“Heerlijk; wàt een wandeling!” Een groep blinden en slecht
zienden heeft samen met hun begeleiders afgelopen zater
dag een plezierige strandwandeling gemaakt. Het is een van 
de activiteiten die de Nederlandse Vereniging van Blinden en 
Slechtzienden (NVBS) regelmatig verzorgd. 

Restaurant Reina nieuw op boulevard

Manager Manon Groothues-
heidkamp: “Na een jaar ver-
bouwen, waarbij ook het ter-
ras bijna 90 cm is verhoogd 
voor een nog beter uitzicht 
op strand en zee, kunnen wij 
onze gasten nu ontvangen. 
Op dit terras is plaats voor 

circa zestig personen en bin-
nenkort komen daar nog eens 
extra loungebankjes bij.” In 
de fraaie eetzaal binnen, met 
prachtige marmeren vloer, 
kunnen ongeveer vijfenvijf-
tig mensen genieten van een 
uitgebreide kaart. De lunch-

kaart is over het algemeen 
Europees georiënteerd, terwijl 
voor het diner een ruime keu-
ze gemaakt kan worden uit 
Oosterse en Franse gerechten. 
De wijnkaart biedt eveneens 
een uitgelezen mogelijkheid 
voor een goed glas. 

“De officiële opening gaat 
nog plaatsvinden, maar door 
het mooie weer van de afgelo-
pen week is er een goed begin 
gemaakt”, aldus Manon. “De 
naam Reina is mede ontleend 
aan een beroemd restaurant 
in Istanbul en sluit ook aan bij 
onze vestiging in Amsterdam, 
Bir-Bey genaamd, wat ‘heer, 
gentleman’ betekent.”

Restaurant Reina is zeven da-
gen per week geopend van 
10.00 tot 24.00 uur. Adres:  Blv. 
Paulus Loot 19, tel. 5730041.

Op de Boulevard Paulus Loot 19 is onlangs een nieuw restaurant 
van start gegaan. De nieuwe naam is Reina, voor vele Zand
voorters beter bekend als het voormalige pand van Kiefer.

Boeken- en speelgoedbeurs Mariaschool

Met de zomer in zicht moet 
er uiteraard weer ruimte ge-
maakt worden voor (nieuw) 
zomerspeelgoed. De school 
vraagt om het oude speelgoed 

en de boeken niet weg te gooi-
en, maar in te leveren. 

Voor de boeken- en speelgoed-
beurs heeft de school nog wel 

speelgoed en boeken nodig. 
Geef uw oude boeken en speel-
goed een nieuwe kans. Geef de 
kinderen van de Mariaschool 
weer een mooie opbrengst om 
iets leuks van te doen. U kunt 
uw spullen tot en met dinsdag 
22 mei naar het speellokaal 
van de Mariaschool brengen.

De Mariaschool houdt op woensdag 23 mei aanstaande de 
alom bekende boeken en speelgoedbeurs. U bent van harte 
welkom vanaf 8.30 uur tot 12.30 uur aan de Prinsesseweg 20.

Tennis tip van de week!

Op het Zandvoortse strand
Laat u verrassen bij

 Ganpati op het naturelstrand

Lieve mensen....
We zijn weer open!
Vertrouwen blijft de sleutel tot 
verwezenlijking. Graag wil het Ganpati 
team deze vreugde met jullie vieren.
Zaterdagavond 12 mei vanaf 20.00 uur 
met DJ Eusebio(nataraj) 
gaan we weer knallend het seizoen in.
Iedereen is welkom.
Laat u eens verrassen.

Om Namah Shivaya.......  Adri

Tevens personeel gezocht

www.ganpati.nl

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

Voor moeder een verzetje??
Seizoenskaart op een bedje!!
Ideaal cadeau
Voor maar 50 euro
P.S. niet alleen voor moeders!!
Tel.: 5716994

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

Vraagprijs: € 249.000 k.k.

Greeven, úw actieve NVM Makelaar!

Op de 1e etage gelegen direct aan de boulevard 
met waanzinnig zeezicht, dit 3-kamer appar-
tement mét GARAGE! Wonen op slechts  
15 meter van het strand! Royale woon/ eetkamer, 
 fraaie keuken in hoekopstelling, keurige bad-
kamer en de 2- slaapkamers.   

• Mogelijkheid tot het parkeren van 2 auto’s 
voor de garage;

• Servicekosten € 200,= incl. voorschot stoken 
en water;

• Woonoppervlak appartement ca. 80 m2.

Vraagprijs: € 239.500 k.k.

Vraagprijs: € 269.000 k.k.
inclusief garage.

Fraaie familiewoning met 3-slaapkamers, een 
gezellige woonkamer, een heerlijk ruim balkon 
én een terras op het westen. De woonkamer is 
v.v. grindvloer en een open haard, een moderne 
keuken v.v. inbouwapparatuur in L-opstelling én 
een inpandige berging

• Prettige woning met mogelijkheden;
• Kunststof kozijnen met dubbel glas;
• Woonoppervlak ca.90 m2,  
 perceelgrootte 88m2.
 

Rozenobelstraat 

 41-1 
Zandvoort

Favaugeplein 

2
Zandvoort

Bilderdijkstraat 

Karakteristieke familiewoning midden in het 
oude centrum gelegen. Woonkamer met open 
haard en houten vloer, schuifpui naar de patio 
op het zuiden, nette open keuken en de aparte 
eetkamer. 2 Slaapkamers op de eerste etage en 
de badkamer.   
• Midden in het centrum gelegen op loop-

afstand van winkels;
• Voorzien van houten vloer, open haard,  

kelder en zonnige patio;
• Woonoppervlak ca. 75 m2, 
 perceelgrootte 77m2.

 14 
Zandvoort

Tip 1

Tip 3

Tip 2

Antwoord:
De spelers moeten terug tellen naar de 
stand waar ze het allebei over eens zijn.
Bijvoorbeeld 00-15 of 15-15 en daarvandaan
verder spelen.



9

Zandvoortse Courant • nummer 19 • 10 MEI 2007

Martine is een zeer actieve vrouw van 39 jaar. Als dochter van 
Ankie en Pieter Joustra in Haarlem geboren, maar ze woont 
wel vanaf het eerste moment in Zandvoort. 

Dorpsgenoten

Het onderwijs trok al vroeg 
(hoezo genen?) dus ging 
Martine na de PABO werken 
op een zwarte school in de 
Slachthuisbuurt te Haarlem. 
“Ik wilde mijn kennis ver-
groten en ben toen in de 
avonduren vier jaar or-
thopedagogiek gaan 
studeren aan de UVA 
te Amsterdam. Na 
mijn studie heb ik 
zeven jaar met veel 
plezier gewerkt bij 
medisch k inder-
dagverblijf Margriet 
in Aerdenhout.” Per 
1 maart is Martine be-
noemd tot full time locatie-
directeur van een ZMLK-(zeer 
moeilijk lerende kinderen) 
school in Hoofddorp, een de-
pendance van de Haarlemse 
Van Voorthuizenschool, voor 
geestelijk gehandicapte kin-
deren. “Gelukkig val ik ook re-
gelmatig in voor leerkrachten, 
die ziek zijn of een ADV-dag 
hebben, want het directe con-
tact met de kinderen is juist 
zo prettig.”

EHBO
Op mijn vraag hoe zij dit 
thuis redt met partner Hans 
Jansen en leuke tweeling-
dochters  luidt het antwoord: 
“Het belangrijkste is goed 
plannen, ik kijk behalve het 
journaal weinig televisie, heb 
veel overleg met mijn man en 
er is gelukkig een heel net-
werk om ons heen.” Want als 
u denkt dat haar leven hier-
mee gevuld is, dan heeft u 
het mis. Martine is hét voor-
beeld van een vrijwilligster 
pur sang. In 1989 haalde zij 
haar EHBO-diploma en sinds 
die tijd vervult zij allerlei 
functies bij het Rode Kruis. Zo 
geeft zij als hoofd opleidin-
gen 1 à 2 avonden per week 
les. Als hulpverleenster is zij 
ook aanwezig op het circuit 
bij de DTM en de A1GP races 
en andere evenementen in 
Zandvoort en omgeving. 

Sportraad. “Met Yvonne van 
Gennep en Ton Bavinck heb-
ben wij de jeugdsportpas 
bij de scholen geïntrodu-
ceerd. Ook de huldiging van 
de jeugdkampioenen en de 
uitgave van de Sportkrant 
vormden destijds belangrijke 
onderdelen.”  

Stichting Vierdaagse
Voor velen van ons zouden 
dit wel voldoende nevenac-
tiviteiten zijn, maar niet voor 
Martine. Samen met Ankie 
Miezenbeek organiseert zij 
jaarlijks de verschillende 
vierdaagse sportevenemen-
ten, waarvoor zij al voor de 
tweede keer in successie ge-
nomineerd zijn voor de ver-
kiezing van ‘Zandvoorter van 
het Jaar’.  “Van 25 tot 29 juni 

Sportraad
Van 1994-2002 vertegen-
woordigde Martine De Zee 
schuimers in de Zandvoortse 

wordt voor de tiende keer de 
zwemvierdaagse gehouden. 
De wandelvierdaagse gaat 
voor de negende keer van start 
op 5 juni. De eerste medailles 
worden altijd door de bur-
gemeester uitgedeeld”, zegt 
Martine trots. Dan is er nog 
de fietsvierdaagse van 3 t/m 
7 september. De route wordt 
zoals altijd uitgezet door Klaas 
Koper. “Gelukkig hebben wij 
een prima medewerking van 
het College van Burgemeester 

en Wethouders, want er zijn 
toch altijd vergunningen 
nodig en de inzet van o.a. 
politie. Daarnaast zijn wij 
ook bijzonder blij met de 
individuele ondernemers 
als sponsor, die zorgen 

voor versnaperingen on-
derweg.”

Opvolging
Heeft Martine in de weinig 
overblijvende tijd nog hob-
by’s? “Ik ben dol op uitslapen 
en lezen. In het weekend lun-
chen wij uitgebreid met de 
kinderen en ik moet beslist 
elke dag eventjes langs de zee 
lopen!” Gelukkig is het vrijwil-
ligerswerk ook in de toekomst 
gewaarborgd. Dochters Iris en 
Suzanne (11 jaar) zijn twee we-
ken geleden geslaagd voor het 
jeugd EHBO-diploma en heb-
ben al meteen meegedraaid 
op het circuit. Bij het uitzetten 
van de wandelroutes zijn de 
dames ook actief, zij hebben 
meegedaan met de onlangs 
opgevoerde kindermusical in 
de kerk en op Koninginnedag 
hielpen zij al vroeg in de och-
tend mee. Kortom, de appels 
vallen niet ver van de boom en 
Zandvoort mag blij zijn met 
zulk een inzet!

Regenregisters wagenwijd open!

Het was zelfs meer dan een 
mals meiregentje, gezien de 
regenhoeveelheden, welke 
juist in het midden van 
Nederland aanzienlijk wa-
ren. Daar viel soms de hele 
maandhoeveelheid in luttele 
uren tijd! Dus in zes weken 
tijd geen druppel regen en 
vervolgens binnen de kortste 
keren de volle laag. 

Direct doemde alweer een 
luxeprobleem op als het ware 
aan het begin van het maan-
dagse regenoffensief. Op een 
aantal Nederlandse land-
bouwpercelen was de grond 
zo droog en compact -na ruim 
zes weken kurkdroge omstan-
digheden- dat de soms vrij 
intensieve regen niet netjes 
werd geabsorbeerd, maar 
over de grond wegspoelde en 
op die manier dus nog geen 
zoden aan de dijk zette.

Toch zal deze behoorlijk natte 
en wisselvallige week wel de 
nodige verlichting geven wat 
betreft de structuurdroogte. 
Liep het totale neerslagtekort 
tot en met afgelopen zondag 
nog op naar ruim 100 millime-
ter, eind deze week zal dit te-
kort gedaald zijn naar gemid-
deld circa 80 millimeter in een 
groot deel van het land. Dus 
aan de echte structuurdroog-
te is nog geen einde dan. 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Eindelijk was het dan zover afgelopen maandag de zevende 
mei… de langverwachte en zeer welkome malse meiregen 
kwam na een recordlange periode van ‘druppelloos’ weer. 
Zandvoort en Bentveld kwamen maandag uit op circa  
15 mm. broodnodige regenval.

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er is een drastische wijziging 
opgetreden van het circulatie-
patroon de voorbije dagen en 
ook de rest van de week zitten 
we met een onvervalste westcir-
culatie opgescheept, waarin een 
aantal -soms actieve- randsto-
ringen meetrekken die de nodi-
ge regen en wind met zich mee-
brengen. Deze woensdag was 
ook geen droogweer garantie af 
te geven en voor de donderdag 
is dat evenmin het geval: regen 
wat de klok slaat en veel wind 
ook erbij, dus bijna een herfst-
achtig meiplaatje. Eigenlijk is 
dit een heel normaal Hollands 
plaatje en was het weer dat we 
de afgelopen anderhalve maand 
voortdurend in huis hadden ta-
melijk abnormaal.

Er zijn overigens alweer aan-
wijzingen dat het weer na half 
mei herstelt, maar meer duide-
lijkheid hierover is er uiteraard 
volgende week in deze krant. De 
kans dat de maand mei in z’n 
totaliteit als erg koel en uitzon-
derlijk te nat de boeken ingaat 
lijkt niet heel groot.

Ook deze week zijn er nog wel 
wat betere weermomenten aan 
te wijzen met eens een wat lan-
ger droog dagdeel en een aantal 
uren zon achtereen. Wel goed 
zoeken, want ze zijn schaars! 

Weerman Marc Putto

Martine Joustra, een veelzijdige vrijwillig
ste

r

Kinderfeestje 
organiseren?Restaurant

Elke dag geopend 
vanaf 10:00 uur

Voor Lunch & Diner

Martine Joustra

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 15 14-15 14 16 

Min 11 10 9 9

Zon 30% 30% 30% 35%

Neerslag 80% 65% 70% 65%

Wind zw. 5-6  west 4 west 4 zw.4     

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

door Erna Meijer
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Scandinavisch concert in Protestantse kerk
In het kader van de gratis Kerkpleinconcerten treden zondag 
13 mei het Vocaal Ensemble Kwarts en celliste Tjakina Ossting 
samen op. Het geheel zal, in de Protestantse kerk aan het kerk
plein, onder leiding staan van dirigent Christiaan Winter.

Vocaal Ensemble Kwarts 
werd in 1988 door acht en-
thousiaste amateurzangers 
uit Haarlem opgericht. Sinds 
1996 staat Kwarts, nu zeven-
tien enthousiaste zangers 
tellend, onder leiding van 
Christiaan Winter. Het re-
pertoire is veelomvattend. In 
2005 werd Vocaal Ensemble 
Kwarts door de Haarlemse 

Korenfederatie uitgeroepen 
tot beste koor in de regio 
Haarlem. 

Dit concert concentreren 
zij zich op koormuziek van 
Scandinavische componisten 
als de Noor Grieg (4 Psalmen), 
de jonge Fin Mäntijärvi (4 
Shakespeare Songs) en de 
Noor Nystedt (Sabat Mater). 

Het programma wordt beslo-
ten met een serie korte com-
posities van de Fin Rautaavara, 
op Spaanse gedichten van 
de Spaanse dichter Frederico 
Lorca (1898 – 1936).

Het concert begint om 15.00 
uur, de kerk is vanaf 14.30 uur 
geopend. De toegang is zoals 
altijd gratis. Wel wordt er na 
afloop een openschaalcol-
lecte gehouden voor de res-
tauratie van het beroemde 
Knipscheerorgel, dat op dit 
moment geheel wordt ge-
restaureerd.  

C U L T U U R

door Nel Kerkman

Verzoek tot oprichting 
In 1949 kwam bij de ge-
meente Zandvoort een ver-
zoek binnen van het comité 
‘Verzetsmonument’ om op 
het Gasthuisplein een verzets-
monument voor de gevallenen 
uit de Tweede Wereldoorlog te 
mogen oprichten. Deze locatie 
kon niet bij iedereen een goed-
keuring vinden en daarom 
besloot de gemeenteraad dat 
het monument in het vijver-
park aan de Vondellaan werd 
geplaatst. Het monument is 
gefinancierd uit opbrengsten 
vanuit de bevolking en werd 
op 4 mei 1951 onthuld. In ver-
band met het Mabonplan 
(de realisering van het 
Vendoradoproject) moest het 
monument worden verplaatst. 
In juli 1988 worden een groot 
aantal alternatieve locaties on-
derzocht. Uiteindelijk valt de 
keuze op de hoek van de Van 
Lennepweg/Linneausstraat 
tegen de duinrand van de 
Algemene Begraafplaats. Toon 
Lavertu verplaatste in 1989 het 
monument en verving het uit 
zandsteen bestaande monu-
ment voor natuursteen. 

in Baarn. Sinds 1946 woon-
de hij met zijn gezin in 
Zandvoort. Als kind toonde 
De Brouwer grote aanleg en 
liefde voor boetseerwerk. Na 
de Mulo doorlopen te hebben, 
kreeg hij daarna les van de 
Amsterdamse kunstschilder 
Joh. van Heil. Zijn tekenon-
derwijs voltooide hij aan de 
Rijksacademie voor beelden-
de kunsten te Amsterdam. 
Zijn eerste grote opdracht 
kreeg hij van een medaille-
fabriek voor de vervaardiging 
van een geheel nieuwe serie 
medailles op allerlei gebied. 
Daarna ontving de kunste-
naar opdrachten voor het 
maken van herinneringspla-
quettes, legpenningen en 
Scapuliermedailles. Buiten 
het verzetsmonument heeft 
De Brouwer ook de bronzen 
herinneringsplaquette van 
de huidige watertoren ge-
maakt. Jammer genoeg is zijn 
ontwerp voor een grandioze 
fontein in Zandvoort nooit 
doorgegaan. 

Betekenis 
Het ontwerp van het verzets-
monument is van kunstenaar 
A. de Brouwer terwijl de steen-
houwers, vader en zoon Toon 
Lavertu, het monument heb-
ben gemaakt. Het monument 
bestaat uit 5 blokken, voorstel-
lende de 5 oorlogsjaren. Daarop 
komen de emblemen voor van 
de zee-, land- en luchtmacht. 
De mannenfiguur stelt een 
stervende strijder voor die met 
zijn laatste krachten de vlag 
omhoog probeert te houden. 
De vlag raakt daarbij wel zijn 
voet, maar niet de grond. De 
strijder geeft de vlag door aan 
een kind, die de vlag vastpakt 
waarmee, symbolisch, de vrij-
heid wordt gered. Het houten 
kruis met de tekst ‘Aan hen die 
vielen’ op de achtergrond van 
het verzetsmonument is het 
eerste gedenkteken dat in 1947 
al in het vijverpark stond. 

A. de Brouwer 1918
De kunstenaar A. de Brouwer 
werd geboren op 22 juli 1918  

Nationaal Verzetsmonument, 1951
Materiaal: 
 natuursteen  
Plaats: 
 hoek Van Lennepweg/
 Linneausstraat 
Ontwerp: 
 A. de Brouwer 

Beeldig Zandvoort

‘De brug is er dankzij de overzijde.’
Marco Termes

Spreuk van de week:

aanstaande jazzclubs van de 
wereld gespeeld. Dat deed hij 
onder andere met Rosemary 
Clooney, Ray Brown, Herb 
Ellis, Scott Hamilton, Harry 
‘Sweets’ Edison, Kenny Burrell, 
John & Bucky Pizarelli en Jeff 
Hamilton.

Harry Allen speelt in de tradi-
tie van Scott Hamilton, maar 
doet dat uiteraard op zijn ei-
gen manier. Ook deze laatste 
solist van het seizoen zal door 
Johan Clement (piano), Frits 
Landesbergen (drums) en Eric 
Timmermans (b as) worden 
begeleid. Dit geweldige concert 
mag u eigenlijk niet missen. Het 
concert begint op zondag 13 mei 
in De Krocht om 19.30 uur en de 
toegangsprijs is € 10.

Het seizoen zit er weer op voor 
trio Johan Clement

Komende zondag is voor de laatste keer dit seizoen het trio 
Johan Clement te beluisteren in De Krocht. De gast tijdens dit 
afsluitende concert is de uit Amerika afkomstige tenorsaxofo
nist Harry Allen.

“Stan Getz werd ooit gevraagd 
naar zijn idee van de perfecte 
tenor saxofonist. Zijn ant-
woord luidde: ‘mijn techniek, 
Al John’s ideeën en Zoot’s ti-
ming’. De belichaming van 
dit ideaal vindt men terug 
in Harry Allen.” Zo begint de 
website van tenorsaxofonist 
Harry Allen. Hij werd in 1966 
in Washington D.C. geboren 
en bespeelt al vanaf zijn prille 
jeugd muziekinstrumenten. 
Op 22-jarige leeftijd kreeg hij 
‘de Bachelor of Arts degree in 
music’.

Allen heeft ondertussen al 
meer dan 20 Cd’s op zijn 
naam staan waarvan een 
aantal grote prijzen oplever-
den. Ook heeft hij in alle voor-

Behang en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang   Willemstraat 
20, 1e etage). 

 Voor informatie,
bel: 06-42053349

.................
Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij 
alle PCPROBLEMEN. 

Advies en aanleg 
(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 
Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. 

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

Onafhankelijke Horeca 
Distributie bv

Zoekt Administratief 
medewerker(ster)
leeftijd va 20 jaar. 

Sollicitatie schriftelijk.
Kochstraat 17 2041 

CE Zandvoort
.................

Gevraagd: 
Jonge dames voor 

erotiek: €150 per keer.
Tel. 5716998

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

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte:
 5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

.................
Onafhankelijke Horeca 

Distributie bv
Zoekt sterke bezorger(s) 

ibv. rijbewijs
leeftijd va 20 jaar 
Info 023-5738777

.................
Openbare box verkoop. 

Zaterdag 12 en 
zondag 13 mei van 
10.00 tot 15.00 uur. 

Lorenztstraat 132 
Zandvoort. 

Tel. 06-24246546
.................

Dames/meisjesfiets 
te koop. 

Merk: Excel. Wegens 
omstandigheden 

NIEUW aangeboden 
van €300 voor 

€199. Interesse? 
Laat een berichtje 

achter: 
06-36011584

.................
Sandbar Zandvoort 

zoekt:
Bar medewerker(ster)

vanaf 21 jaar. 
Info: 

023-5738777

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

ZANDKORRELS

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

GEZOCHT
 voor

OPEN GOLF ZANDVOORT

• afwasser m/v
• ballenraper m/v
• schoonmaker m/v
• green-keeper/hovenier
• receptionist(e) / 
 shop medewerk(s)ter
deze functie omvat o.a. licht 
administratief werk en verkoop 
in de golfshop kennis van 
de golfsport is zeer gewenst

Sollicitaties voorzien van CV 
en foto kunt u richten aan:
OPEN GOLF ZANDVOORT B.V.
T.a.v. Mevrouw Lancaster
Duintjesveldweg 3
2041 TZ  ZANDVOORT
023-5715743

Damesmode. 
Vraagt per direct leuke vlotte

Part-time/full-time 
verkoopster

Liefst met enige ervaring.

Tel.: 023-5715473

Zondag Moederdag
Natuurlijk bloemendag!

zijn ze ook datgene waarmee 
je kan wegvliegen.” 

De draagbare kunstobjecten 
zullen zich op 19 mei onder 
het Zandvoorts publiek bege-
ven, alwaar zij worden gefoto-
grafeerd door verscheidende 
fotografen. Zij leggen de 
draagbare kunstobjecten en 
de willekeurige passant vast, 
opdat dit onderdeel wordt van 
de kunst. De foto’s zijn vanaf 
1 juni te bewonderen in het 
Zandvoorts Museum.

Zandvoorts Museum
Swaluëstraat 1
tel. 5740280
www.zandvoortsmuseum.nl

Foto-expositie ‘In vogelvlucht’ 
in Zandvoorts Museum 

De Haagse kunstenaar Lichel van den Ende verzorgt tijdens 
de opening van de ‘Week van de zee’ een van zijn gerucht
makende performances met draagbare objecten. Het Zand
voorts Museum presenteert van 1 juni t/m 3 augustus 2007 de  
fotoexpositie ‘In vogelvlucht: Zandvoort en kunst van Lichel 
van den Ende’. 

Van den Ende studeerde 
ruim 20 jaar geleden af aan 
de Academie voor Beeldende 
Kunsten in Den Haag en is in-
middels een gerenommeerd 
kunstenaar. Zijn kunst is nu 
niet bepaald iets dat je gezel-
lig ter decoratie aantrekt. Zijn 
creaties zijn soms loodzwaar 
en zijn niet zo comfortabel, 
daarnaast lijken zijn objecten 
soms macaber en grotesk. 
Speciaal voor de ‘Week van 
de zee’ met dit jaar als thema 
‘In vogelvlucht’ komt Van den 
Ende met objecten die met 
vogels en vleugels te maken 
hebben. Vleugels intrigeren 
hem namelijk. “Vleugels heb-
ben iets dreigends en tegelijk 



Voor alle ZandvoortPashouders de 
aanbiedingen van deze week

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Voor Moederdag
slaagt u zeker bij ons!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 5052, zijstraat Pijlslaan.

Belegen Friese Nagelkaas
500 gram i.p.v € 6,45

nu € 4,95

In	de	maand	mei:
Malse	Ierse	kogelbiefstukken

3	stuks:	€	6,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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 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 (miniad
vertentie) plaatsen.

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op 
accessoires

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

ZandvoortPas 
op het Zandvoortse strand

Ook adverteren op de ZandvoortPas strandpagina?
Bel Letty van den Brand (064342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Strandpaviljoen Wander&Karin biedt alle 
ZandvoortPas houders gedurende de maand 
mei een korting van 25% op de aanschaf van een 
seizoenkaart 2007 voor een strandbed en windscherm.

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee  Haltestraat
Bruna Balkenende  Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak  Grote Krocht
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  Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing  Oranjestraat
OVM fotografie  06 41328762
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
Confet’ti mode  Haltestraat
Fancy Place Clothing  Thorbeckestraat
Sea Optiek  Haltestraat
Van Dam Mode Magasin  Kerkstraat
Zeespiegel  Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires  Kerkstraat
Comfort Zonwering  Zeestraat
Koene Cleaning Service  06 1432444
Radio en TV Stiphout  Grote Krocht
Versteege IJzerhandel  Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant  Zeestraat
Dubrovnik restaurant  Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant  Haltestraat
Mollie & Co Restaurant  Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort  Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar  Vondellaan
Pizza Döner Plaza  Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant  Strand nr 5
Trattoria Vacirca  06 144 487 20

Strand
Club Maritime  Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin  Strandpaviljoen nr. 8

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

Voor houders van de ZandvoortPas:

Een fles huiswijn voor € 12,- i.p.v. € 14,50!
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Mmmm……
EEN LEKKERE TRAKTATIE

BIJ BOEKING VOOR 
ZANDVOORTPASHOUDERS

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527
Aanbieding voor 

ZandvoortPas houders:
Overheerlijk broodje
Power Bite nu € 1,50

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op
Ermano collectie!

Thorbeckestraat 1  023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

 
De hele maand mei:

HUUR   
5 weekfilms voor € 5,- 

voor de hele week
Niet in combinatie met andere acties

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

VAN ZANDVOORT

Restaurant 

Pizza 
Döner Plaza
Groot broodje 
 Döner € 3,-!

Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort
Geopend van 14.00- tot  01.00 uur
Dinsdag gesloten. Tel: 023-5718582

ZON-WINDAUTOMAAT MET AFSTANDBEDIENING

AANBIEDING € 225,-

COMFORT ZONWERING ZANDVOORT
ZEESTRAAT 34 TEL:5746390
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG, WOENSDAG, 
DONDERDAG EN ZATERDAG VAN 11.00- TOT 17.30 UUR

Zeestraat 34 Zandvoort tel. 023 - 574 63 90
Rijksstraatweg 88-90 Haarlem tel. 023 - 538 09 89

Breed  uitval 250  uitval 300
300 € 850,-  xxx
350 € 890,-  € 940,-
400 € 930,-  € 980,-
450 € 970,- € 1020,-
500 € 1010,- € 1060,-
550 € 1050,-  xxx

Inclusief elektrische bediening.
Leverbaar in creme-wit en tech. zilver

Op maat gemaakt.

Meerprijs afstandsbediening
Incl. wandzender € 120,-

Prijsdoorbraak!
Knikarm-terrasscherm

Bonito
elektrisch bediend scherm 500 x 250 cm

Bonito

- Prijsdoorbraak
- Mooie ronde vormgeving
- Inlooproller sluit goed
- Op maat gemaakt
- 3 jaar garantie
- Levertijd 3 weken
- RAl 9001 en tech. zilver
- Doek: Swela. Dickson en Tibelly
- Maximale breedte 550 x 250 uitval
- Maximale breedte 500 x 300 uitval
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Wijnstreek onder de loep:
Somontano

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.

De graanvelden in het 
schitterende landschap van 
Somontano worden door-
sneden door rivieren met 
smalle bossen. Door de die-
pe ravijnen stroomt de Cina, 
een belangrijke zijrivier van 
de Ebro. De wijngaarden lig-
gen in weelderig groen, op 
steile hellingen in terras-
vorm met een lichte rode 
bodem met amandelbomen, 
op een hoogte tussen de 350 
en 650 meter. De valleien en 

bergpassen zijn bezaaid met 
grotten uit het stenen tijdperk 
waar menig muurschildering 
en handwerktuig gevonden 
is. De rotsformaties hebben 
op sommige plaatsen zelfs 
dienst gedaan als huis, kelder 
of kerk. 

Somontano wordt door de 
Pyreneeën beschut tegen de 
noordenwinden. Desondanks 
hebben we hier te maken met 
extreme temperaturen tot 

In de uitlopers van de Pyreneeën bevindt zich het herkomst
gebied Somontano. Letterlijk betekent Somontano dan ook 
‘aan de voet van de berg’. De hoofdstad is Barbastro, waar
van de wijk Entremuros binnen de wallen, het oudste stads
deel is. Het Bisschoppelijk Paleis en de gotische Kathedraal, 
die dateert uit de 16e eeuw, staan aan het Plaza del Palacio. 

zelfs -10°C in de winter. In de 
winter valt voldoende regen, 
maar de zomers zijn vaak erg 
droog, wat irrigatie noodzake-
lijk maakt. Een groot voordeel 
is dat de bodems goed draine-
ren door de samenstelling van 
de grond die een grote hoe-
veelheid calcium en kalk bevat. 
De forse temperatuurverschil-
len tussen dag en nacht in de 
zomer creëren uitstekende 
omstandigheden voor het rij-
pen van de druiven.

De wijnen van Somontano 
verschillen enorm van elke an-
dere wijn in Spanje. Het gebied 
heeft zijn eigen oorspronke-
lijke druivensoorten, klimaat, 
hoogteligging en bodems en 
is daarom een kweekplaats 
van onderzoek en ontwikkeling 
van nieuwe wijnen. Er wordt 
dan ook heel wat geëxperi-
menteerd in Somontano met 
druivenrassen, die hier bijna 
allemaal zijn toegestaan en 
soms spectaculaire resultaten 
opleveren. Het is een jonge, 
dynamische wijnstreek waar 
toekomst in zit ondanks het 
feit dat het gebied vrij klein 
van omvang is en er maar een 
handvol producenten actief is.

De wijn van deze maand, die 
ik bij Gall & Gall gehaald heb, 
komt bij de bodega Viñas del 
Vero vandaan. Als belangrijk-
ste en grootste producent van 
Somontano heeft Viñas del 
Vero absoluut bijgedragen 
aan de snelle ontwikkeling van 
Somontano als wijngebied. In 
de hypermoderne bodega wor-
den zowel cépagewijnen (ge-
maakt van een enkel druiven-
ras), als assemblages gemaakt. 
Ook op technisch gebied is er 
de nodige variatie te bespeu-
ren: een deel van de wijn rijpt 
of vergist op hout, een ander 
deel op staal. In de categorie 
Vinos Jóvenes vallen de jonge, 
ongecompliceerde rode, witte 
en rosé wijnen gemaakt van 
twee druivensoorten die be-
doeld zijn om in hun jeugd 
te drinken. Onze rosé van de 
maand is zo’n Vino Jóven.

De Rosado van de maand is 
echter géén zuurstokachtig, 
vaak te zoet, roze gekleurd 
sapje, zoals je deze té vaak 
tegenkomt, maar een mooie 
fruitige droge rosé met een 
‘bite’. Gemaakt van de druiven-
soorten Cabernet Sauvignon 
en Tempranillo. Een prachtige 

heldere frambozenkleur 
en aroma’s van wilde bes-
sen, rood fruit, misschien 
zelfs wat kruiden. Lekker 
fris, gemakkelijk drinkbaar, 
precies wat de bedoeling is. 
Ook heerlijk bij diverse voor-
gerechten en natuurlijk de 
Spaanse paella’s. 

Voor zover het u interes-
seert: de wijn is in 2005 
verkozen tot huisrosé aan 
boord van Transavia. Mocht 
u dus deze zomer gaan vlie-
gen, dan weet u wat u kunt 
drinken.

Wijn van de maand:
Viñas del Vero – Somontano 
DO – Spanje - 2006 

Per fles € 4,99 o.a. te koop 
bij Gall & Gall.

J. van Gelder 
(vinoloog)

De Heeren: chicste eetcafé van Zandvoort
Ze noemen zich ‘eetcafé’. Een groter understatement bestaat er 
niet! Alles doet zeer chique aan. De opgemaakte tafels met bij
voorbeeld schitterende designglazen, de menukaart en de wijn
kaart, waarin zelfs een waterkaart is opgenomen, doet niets 
onder voor een klasserestaurant. Alleen de prijzen zijn die van 
een wat beter eetcafé: we hebben het over ‘Eetcafé De Heeren’ 
aan de Zeestraat.

Door Joop van Nes jr. 

Nu zult u denken: aankleding 
is niet alles, ook het eten moet 

van perfecte kwaliteit zijn. Dat 
is het dan ook! Een blik op de 
kaart zegt genoeg. U kunt 
een keuze maken om uw ei-

gen menu samen te stellen 
uit 6 voorgerechten, 7 hoofd-
gerechten en het dessert 
moet u overlaten aan chef-
kok/mede-eigenaar Hans van 
Honschooten! Die drie gangen 
kosten dan € 34.

Gerechten als een cassolette 
met slakjes en knoflookroom-
saus, ‘White shrimps’ met ge-
droogde ham, sla en aïoli of 
een geheel eigen manier van 
carpaccio maken prijken bij 
de voorgerechten. Als pièce 
kunt u kiezen uit bijvoor-
beeld: jongen tarbot met een 
puree van ratte aardappelen 
en copa di Parma, ossen-
haas met eendenleverpaté, 
brunoise van groenten en 
Madeirajus of eendenborstfi-
let met frambozen en crème 
de cassis. Alle voorgerechten 
kosten apart besteld € 10,25 
en de prijs voor een hoofdge-
recht is € 20,50. 
Bij dit alles krijgt u als 
ZandvoortPas-houder een 
heerlijk glas van één van de 
lekkerste huiswijnen die uw 
verslaggever dronk. De wijn-

Antoniusschool 
Aerdenhout 

75 jaar
De Antoniusschool in Aerden
hout bestaat dit jaar 75 jaar. 
Daarom zal er op 23 juni aan
staande een reünie gehouden 
worden. Veel Zandvoortse kin
deren hebben deze katholieke 
school bezocht en zullen veel, 
mooie en minder mooie, her
inneringen bewaren.
Speciaal voor deze reünie is 
er een interactieve website 
gemaakt voor de oud-leer-
lingen en ouders van deze 
school. Inmiddels hebben al 
ongeveer 320 Oud-leerlingen 
zich geregistreerd op de site. 
Oud-leerlingen kunnen tevens 
herinneringen uit hun school-
tijd plaatsen, elkaars herin-
neringen lezen en ze kunnen 
er oproepen plaatsen om in 
contact te komen met andere 
oud-leerlingen. Via een for-
mulier de op de site kan men 
zich aanmelden voor de reü-
nie. Inschrijven kan tot 15 juni 
aanstaande. De website: www.
antoniusschool.com

kaart overigens laat prach-
tige wijnen zien die goed bij 
de diverse gerechten passen. 
Daar is duidelijk over nage-
dacht bij De Heeren. 

Honschooten blikt naar de 
toekomst als hij meldt dat 
De Heeren binnenkort gaan 
starten met thema-avonden. 
“Wij gaan avonden organi-
seren rond ingrediënten als 
asperges (nu de tijd!), haring 
en mosselen als centraal ge-
geven. Daarmee geven we 
aan dat alles hier vers wordt 
bereid. Later zie ik goede 
mogelijkheden om de di-
verse keukens van de wereld 
te promoten. Denk dan aan 
de Spaanse, de Italiaanse, de 
Thaise of de Mexicaanse keu-
ken. Ik kan me dan helemaal 
uitleven!”

De Heeren is gevestigd aan  
de Zeestraat 36. Reserveren 
kan via tel: 5734001. De 
Heeren is geopend van 
woensdag tot en met zondag 
vanaf 18.00 uur, de keuken 
sluit om 23.00 uur.

Zondag 13 mei:
Moederdag 

surprise menu 4 gangen

€ 25,- p.p.

De vakantie is voorbij! Vrijdag 11 mei weer open.

Zondag 13 mei speciaal
Moederdagmenu € 23,50

Haltestraat 75, Tel. 023-571 89 49
www.mollieenco.nl 

direzione: 
Alfredo Caramante Passage 24  Zandvoort

Tel.: 0235716785

Duitse -/Internationale keuken
Speciaal Moederdagmenu € 18,-

(reserveren gewenst)

Tevens huisgemaakte 
taarten !

Echt iets speciaals !
Tevens hulp in de bediening 

gevraagd

Dagelijks geopend van 12.00- tot 22.00 uur
Maandags gesloten

Zeestraat 38, 2042 LC Zandvoort, Tel.: 023-8887202

Mei Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Tjap Tjoy Kip

* 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*

Zaterdag 19 mei

”The Mainstream 
Jazz Combo”

vanaf ± 20.00 uur

Café Oomstee

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

Hotel Aanzee
Hogeweg 19 

Met spoed gevraagd assistentie
in de hotel-huishouding,
´s morgens van 10.00 tot 13.00 uur,

voor één of meerdere dagen van
´s maandags tot en met vrijdags.

Bel Francis of  Beata :
5712375

Yanks
Indian Club

zoekt per direct

Meisje 
voor achter de bar

18-25 jaar

Bel 06-52634663
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Loeris eindelijk op ‘zijn’ paaseiland

Eigen nummers
Gepassioneerd vertelt Bas over 
zijn hobby. “Het is heerlijk om 
te spelen. Ik kan al mijn gevoel 
en expressie kwijt wanneer ik 
aan het drummen ben.” Hij 
legt uit dat het belangrijk is 
om goed te kunnen luisteren 
naar muziek. Tijdens het sa-
menspelen met bandleden, 
maar ook bij het creëren van 
nieuwe nummers. Dit doet Bas 
namelijk ook. Hij luistert naar 
muziek van andere bandjes en 
probeert hiervan te leren en zo 
zijn eigen stijl te creëren. “Als ik 
aan het drummen ben, speel 
ik puur voor mezelf. Met eigen 
nummers kan je nog meer je 
expressie kwijt.”

Bandjes en Jamsessies
Die nieuwe nummers maakt 
Bas niet helemaal alleen. De 
drumpartij natuurlijk wel, 
maar samen met de leden 
van zijn bandjes komen de 
volledige nummers tot stand. 
Sinds een jaar is hij gestopt 
met drumlessen (die duurden 
volgens hem veel te kort), nu 
drumt hij in twee bandjes. De 
ene is een coverband en de an-
der heet ‘Mutated Minds’, al-

lebei samengesteld met vrien-
den. Ook heeft hij, samen met 
Renz Koning, de jamsessies in 
Pluspunt op zondagmiddagen 
opgezet. Dat moet nog een 
beetje gaan lopen, maar het 
is een erg leuk initiatief. “Het is 
voor iedereen, ook ( juist) voor 
mensen van buiten de mu-
ziekschool, die gewoon lekker 
samen willen jammen.” In het 
nieuwe gebouw van Pluspunt 
komt een kelder waar keiharde 
muziek gemaakt kan worden, 
daar kijkt Bas wel naar uit. 

Bas de Jong 
In the Picture…

Heb je ff…
… voor Rutger Groot 

JONG!

I Know Where It’s @

   

Zaterdag 12 mei:
Dan is het weer als vanouds gezellig in 
discotheek Scandals aan het Kerkplein. 
Met verschillende dj’s uit Zandvoort 
kan jij op de lekkerste hits uit je dak 
gaan. Van 21.00 tot 05.00 ben je van 
harte welkom.

Zaterdag 12 mei:
De Sandbar aan de Haltestraat heeft de 
band STOOM voor je op de bühne. Met 
klassieke rock- en popnummers kan je 
lekker meezingen tot je strot het be-
geeft. Vanaf 22.30 uur kan jij STOOM 
afblazen.

Zaterdag 12 mei:
Het tweede feest van Strandtent 
Republiek Bloemendaal is een feit. 
Vanaf 17.00 uur staan diverse DJ´s op 
het programma. De line up bestaat 
uit Rogor, Philip Young, Marnix en 
Raymundo. 

Donderdag 17 mei:
Safari Club (strandpaviljoen 2) viert 
officieel de opening van het strand-
seizoen. Van 20.00 uur tot 22.30 uur 
wordt het seizoen geopend met een 
groots spektakel. Line-up? Dat is nog 
een verrassing. 

Student Multimedia 

Vormgeving &

werkzaam bij Orange 

Breedband

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie

Bas is 18 jaar en doet de MBO-
opleiding Kunst,  Cultuur en 
Amusement in Amsterdam. 
Zijn hobby’s zijn muziek luis-
teren, skaten en snowboar-
den. Maar zijn grote passie 
is muziek máken en dan 
vooral drummen. Al sinds 
zijn twaalfde jaar zit hij bijna 
dagelijks achter zijn eigen 
drumstel. Daarvoor heeft Bas 
ook nog blokfluit en klarinet 
gespeeld. Hij speelde toen 
voornamelijk klassieke mu-
ziek. Tegenwoordig is het meer 
classic rock en metal. “Maar”, 
zegt Bas, “ik hou eigenlijk van 
alle genres. Ik luister naar al-
lerlei soorten muziek. Om te 
spelen vind ik toch wel metal 
en rock het lekkerste.”
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Hoe heet je weblog/website?
“De site heet zvoort.nl”

Wat staat er op?
“Op het moment is de site nog vol in ontwikkeling, dus vooralsnog 
vind je hier het laatste nieuws over Zandvoort en leuke links die 
wij dagelijks tegenkomen op het net. Ook is het al mogelijk om 
te stemmen op artikelen en je mening te geven over bepaalde 
onderwerpen. Discussiëren over van alles en nog wat kan in het 
forum. In de toekomst komen er vele leuke dingen bij. In de paar 
vrije uurtjes die ik heb steek ik veel tijd in de site, maar dat is 
op ‘t moment nog niet genoeg! Ik heb nog zoveel goede ideeën 
maar daar kan ik helaas nog niets over kwijt. Daarvoor moeten 
jullie echt de site in de gaten houden!”

Wat wil je ons ermee vertellen en laten zien?
”De uiteindelijke bedoeling is dat niet alleen wij, maar ook de 
bezoeker het nieuws brengt. Dus is er iets waar wij van moeten 
weten? Kom dan snel naar zvoort.nl en meld het ons!”

Hoeveel hits heb je?
”zvoort.nl heeft vanaf het begin 409654 hits gehad en 10755 
unieke bezoekers.”

In mei leggen alle vogeltjes een ei…
Grote kans dat het ei al gelegd is, want door het 
warme weer is het broedseizoen ca. 10 dagen eer
der begonnen. De meeste kinderkamers zijn al 
ingericht, maar toch zie je regelmatig vogeltjes 
nestmateriaal zoals takjes, mossen maar ook kat
tenharen verzamelen. 

door Mitzi Maas

The Good Shepherd

Edward Wilson (Matt 
Damon) is een ijverige 
student aan de universi-
teit van Yale. Daar wordt 
hij gerekruteerd door 
het geheime genoot-
schap Skull and Bones, 
een kweekvijver voor 
toekomstige wereldlei-
ders. Zijn scherpe geest, 
onkreukbare reputatie 
en zijn oprechte geloof 
in de Amerikaanse nor-
men en waarden maken 
van Wilson een uitste-
kende kandidaat voor 
een bloeiende carrière 
bij de overheid. Als één 
van de grondleggers van 
de CIA wordt Wilsons 
idealisme al snel op de 
proef gesteld door een 

groeiend gevoel van 
onbehagen. Zijn obses-
sieve toewijding nemen 
hem geheel in beslag, 
hij vertrouwt niemand 
meer en raakt verstrikt 
in zijn eigen web van 
wantrouwen en achter-
dochtigheid. 

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

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

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

Wil je vliegende kabouters in je tuin? Strooi wat-
ten en ga op afstand zitten kijken. Binnen 14 da-
gen komen de eieren van de kleine tuinvogels 
uit. Een roodborst legt 5 tot 7 eieren en kan twee 
broedsels per seizoen aan. Een wolk van een baby 
weegt wel 3 gram!

Let wel op met voeren! Pinda’s en grote zaden, 
waar koolmezen dol op zijn, verteren niet in het 
maagje van de babymees. Zet liever universeel 
voer of legmeel voor kippen neer en serveer vers 
water. 

Als een jong dier alleen op de grond zit, betekent 
dat niet altijd dat het verlaten is door de ouders. 
Jonge merels bijvoorbeeld hippen eerst een dagje 
rond voordat ze uitvliegen. 
Babyuiltjes die uit het nest zijn gevallen, klim-
men zelf tegen de boom omhoog naar huis terug. 
Maar een gewonde vogel moet natuurlijk naar 
het ziekenhuis. In het Vogelhospitaal in Haarlem 
wordt uitstekende specialistische hulp geboden. 
Bij twijfel of een vogel hulp nodig heeft, bel even 
met het Vogelhospitaal: 023-5255302. 
Wil uw kat toch in de tuin? Doe hem een bel-
letje om!

Vrij spel in Circus Zandvoort
Wie deze meimaand een bioscoopkaartje koopt 
bij Circus Zandvoort ontvangt daarbij gratis 2 
Fun & Games speelmunten. Dit ter ere van het 
nieuwe spectaculaire racespel ‘Superbikes’ die te 
bewonderen en te bespelen is in het Familyland 
van Circus Zandvoort. www.circuszandvoort.nl

In 1947 werd ‘s werelds meest beruchte inlichtin
gendienst opgericht, de CIA. ‘The Good Shepherd’ 
ontsluiert de geheimen van veertig jaar CIA door de 
ogen van één van de oprichters, Edward Wilson.

Wie is er tegenwoordig niet 
‘uit balans’? Het lijkt een 
ware hype geworden; de 
buurman is uit balans, de 
economie en zelfs de aarde 
lijkt het allemaal even kwijt 
te zijn. Gaat iets even niet 
zo goed of zit je niet lekker 
in je vel, dan geven we dit 
uit gewoonte deze naam. 
Niemand kijkt er meer van 
op, uit balans zijn is een deel 
van het leven geworden. 

Zo is ook onze stoere kater 
genaamd Jip, laatst bevan-
gen geraakt door deze hype. 
Jip zijn hormonen zijn op 
het moment uit balans, zo 
blijkt. Al een tijdje vertoont 
hij wat rare trekken, die hij 
als 1-jarige kater niet meer 
zou moeten vertonen. (De 
details zal ik jullie bespa-
ren). Toen we met dit pro-
bleem bij de dierenarts aan-
klopten, keek hij zijn ogen 
uit. Hij had Jip zijn gedrag 
namelijk nog nooit eerder 
meegemaakt en kon geen 
oplossing bedenken. Wel 
verwees hij ons door naar 
een specialist, een heuse na-
tuurgenezer voor katten. Na 
wat aarzeling besloten we 
de vrouw te bellen. Door de 
telefoon wist zij direct een 
eerste diagnose te stellen: 
“Hij is emotioneel uit ba-
lans!”, vertelde ze ona, “en 
hij moet geholpen worden, 
want anders wordt hij ziek.” 
Ze klonk zo overtuigend dat 
we hebben besloten om de 
kattenfluisteraar, zoals we 
haar binnenshuis noemen, 
binnenkort op bezoek te 
laten komen. Zij is immers 
onze enige hoop om Jip zijn 
emoties weer ín balans te 
krijgen.  

Opvallend is dat Jip zelf  
weinig van zijn aandoening 
lijkt te merken. Al dagen ligt 
hij heerlijk in het zonnetje te 
snurken. Als ik hem een aai 
over zijn kop geef, begint hij 
tevreden te spinnen. Hij kijkt 
me aan met ogen die lijken 
te zeggen: “ik voel me prima.” 
Toch zal hij er binnenkort 
aan moeten geloven…

Uit balans

Column

Pauline
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Grote Mobiliteitsdag op Zandvoorts circuit
In Zandvoort en omstreken is 5 juni 2007 uitgeroepen tot bij
zondere ‘Mobiliteitsdag’. Mensen die het besturen van een 
scootmobiel, rolstoel of rollator goed beheersen strijden dan 
om de ‘eeuwige roem’. Voor allerlei regelwerk worden vrijwil
lige hulpkrachten gevraagd.

Iedereen die zich op een ande-
re manier voortbeweegt dan 
lopen kan mee doen. Op het 
Circuit Park Zandvoort worden 
diverse wedstrijden verreden. 
Het komt daarbij niet alleen 
aan op wendbaarheid, snel-
heid en behendigheid maar 
bovenal op een portie sporti-
viteit. De deelnemers moeten 
goed om kunnen gaan met 
hun rolstoel, scootmobiel of 

rollator. Ook worden (lokale) 
beroemdheden verwacht, 
zoals diverse mensen uit de 
politiek. Ongetwijfeld zal ook 
de pers dit unieke evenement 
verslaan.

Het wordt een dag waarbij 
mensen kunnen deelnemen 
aan een behendigheidspar-
cours, een rolstoelrace (zowel 
handmatig als elektrisch), een 

Scootmobiel- en een rollator-
race. Er is een schoonmaak- 
en reparatieservice aanwezig. 
Zelfs een ‘pimp-service’ die de 
rolstoel of scootmobiel kan ver-
fraaien. Alle deelnemers krijgen 
een lunch aangeboden en er 
zal die middag een verassend 
stukje entertainment op het 
terrein zijn. Vier Zandvoortse 
organisaties staan borg voor 
een geweldige dag: Pluspunt, 
Zorgcontact, Nieuw Unicum en 
Circuit Park Zandvoort.

De organisatie laat weten 
naast een groot aantal deelne-
mers ook veel publieke belang-
stelling te verwachten voor dit 
unieke evenement. Daarom 
zal extra assistentie beslist 
niet overbodig zijn. “Kortom, 
we zoeken nog een aantal 
vrijwilligers” zegt mede-orga-
nisator Nathalie Lindeboom 
van Pluspunt. “Mensen die de 
bezoekers willen opvangen, de 
lunch klaar maken, het parcours 
helpen uit te zetten, enzovoort”, 
vult collega Renz Koning aan.

Meer informatie, bel of mail 
Nathalie Lindenboom: 5719393 
/ n.lindeboom@pluspunt-
zandvoort.nl of  Renz Koning: 
5717113 / r.koning@pluspunt-
zandvoort.nl

Verhalen uit de Jordaan
Tussen de stortvloed aan informatie op het wereldwijde inter
net, zijn ware pareltjes te vinden. Zo is er een site vol met ver
tellingen uit Amsterdam. Naast de presentatie van ‘Moving’ 
heeft de winkel uit de Amsterdamse Jordaan een hoek inge
richt met authentieke verhalen uit die historische wijk. 

Een buurt met zo’n rijke his-
torie als de Jordaan, kent vele 
verhalen en anekdotes. Zo zijn 
er tientallen vertellingen van 
vroeger te vinden. Iedereen 
kan er zijn of haar verhaal pu-
bliek maken. Nu al zijn er titels 
als De Cent, Het Vispotje en De 
beste verhalen uit ons leven.  

Mevrouw de Jong van 
Mouwerik vertelt uit 
haar jeugd: 
Ik moest van mijn moeder naar 
de slager om vetspek in dob-
belsteentjes te halen. Vóór mij 
was een man en die kreeg één 
cent terug. Toen zei de man: 
“Geef maar aan dat meisje.” 
Dus was ik weer een cent rijker. 
Thuis gekomen vertelde ik dat 
ik van een man bij de slager 

een cent had gekregen. Mijn 
vader zei: “Die cent is vast vals.” 
Hij liet de cent op de keuken-
tafel vallen. Die cent lag niet 
meteen stil. “Zie je wel”, zei va-
der, “die cent danst, dus is hij 
vals.” Hij gooide het muntstuk 
het raam uit. De cent kwam 
op het hoofd terecht van een 
meisje met rood haar; die voel-
de op haar hoofd en voelde de 
cent. Ze rende ermee naar de 
snoepwinkel op de hoek van de 
Rozenstraat en kwam al snoe-
pend terug. Ik zei tegen mijn 
vader: “Die cent was niet vals!” 
Toen zei mijn vader: “Die vent 
had zijn bril niet op, daarom 
heeft hij hem aangepakt.” 

Uit: www.moving-online.nl/
jordaaninfo. 

Zoektocht naar vervanger van benzine 
Noodgedwongen werd druk gezocht naar een volwaardige ver
vanger voor benzine. Door de steeds schaarser wordende brand
stof voor de auto moest wel gezocht worden naar een alterna
tieve brandstof. De geschiedenis herleeft op de internetsite van 
Anno.

Ook in de jaren 
dertig van de 
vorige eeuw 
werd gezocht 
naar alterna-
t i eve n  vo o r 
benzine. De be-
langstelling op 
de AutoRAI van 
1940 was groot. Een onver-
wachte oplossing diende zich 
aan: rijden op hout.

Het begrip ‘milieu’ was nog 
onbekend. In de oorlog werd 
alle benzine gevorderd door 
de Duitse bezetters. Voor de 

weinige particuliere auto’s 
moesten andere brandstof-
fen gezocht worden om het 
voertuig toch te kunnen laten 
rijden. In de kofferbak of op een 
aanhangwagentje werd een 
kachel gemonteerd. Bovenin 
de kachel gingen kolen of een 

mengsel van hout en turf. 
Daaronder stookte de chauf-
feur een vuur. Na een kwartier 
liep de druk in de ketel zo hoog 
op, dat het houtmengsel begon 
te vergassen. De damp was ge-
schikt voor de motor, die dan 
langzaam op gang kwam. 

Om te starten moest de auto 
van een helling rollen of er 
werd even een paard voor ge-
spannen. De houtgasgenera-
tor leverde weinig vermogen, 
maar de auto reed tenminste. 
Wie alleen korte stukjes reed, 
kon ook een gasballon op zijn 
auto zetten. Deze werd gevuld 
bij de plaatselijke gasfabriek. 
Hoewel de ballon vaak groter 
was dan de auto, kon de chauf-
feur met één vulling nog geen 
tien kilometer rijden. 
Bron: www.anno.nl.

Ongewenste post en telefoontjes
Vooral ouderen worden steeds vaker lastig gevallen met on
gevraagde reclamepost en hinderlijke telefoontjes. Voor de 
brievenbus is de bekende JA/NEEsticker. Voor de telefoon zijn 
andere methodes nuttig.

Voordat je het weet zit je er 
aan vast. Aan een (telefoon)-
abonnement of een dure 
pannenset. Als u niet gediend 
bent van een telefoongesprek 
waarin u mooie dingen of za-
ken worden aangeboden, kunt 
u het beste de verbinding ver-
breken, aldus de ANBO voor 
50Plussers. Ongewenste post 
kunt u tegengaan door de be-
kende JA/NEE-sticker op uw 
brievenbus te plakken.

Stichting Infofilter biedt wel-
licht ook uitkomst. U kunt 
zich bij Infofilter kosteloos 
laten blokkeren tegen onge-
wenste telefoontjes en post. 
De organisatie kan ruim 90 
procent van alle reclamepost 
in Nederland blokkeren. 

U kunt zich aanmelden bij 
Stichting Infofilter, postbus 
666, 1000 AS Amsterdam of 
via www.infofilter.nl.

Vanaf Woensdag 9 Mei zijn wij weer ‘s avonds geopend tot 21:00

14 t/m 31 Mei 
elk 2e artikel voor de 1/2 prijs 

1 t/m 13 Mei 
20 tot 50 % korting alle geuren.

Zomerplanten
groot assortiment!

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

DAMES LET OP: A.S. ZATERDAG 12 MEI 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag  bestaat uit 3 onderdelen: workshop,  presentatie Stephanlijn  
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE ULTIMATE-FACE-LIFT …DAMES WEIGER DE NAALD EN
ERVAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN FACE-LIFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187 
www.neverstoptrying.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?

(ook voor vakantiewijk)
Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 

Verspreidnet, tel. 0251674433
of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Leer uw huid kennen doe de 
persoonlijke huiddiagnose.

En ontdek het beste voor uw huid.

Maak snel een afspraak 
voor een persoonlijk 
huidadvies met 
huiddiagnosecomputer 
op 24- of 25 mei 2007.

Locatie centrum
Raadhuisplein 8
023-5713185

DE ZANDVOORTSE 
APOTHEEK

In 2005 werd al eens een scootmobielrace verreden op het Zandvoortse circuit. 
Deelnemers waren destijds o.a. wethouder Hogendoorn en minister Hilbrand Nawijn.

foto: Chris Schotanus
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Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

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

20 Mei aanstaande is het 55 jaar geleden dat de huidige watertoren in gebruik is genomen. 
Zandvoort was trots op de toren die de door de Duitsers verwoeste toren moest vervangen. 
IJs de Jong, van de Zandvoortse Courant, ging op onderzoek uit en kreeg een aantal cijfers 
boven water. Hieronder zijn artikel dat op vrijdag 16 juni 1952 werd gepubliceerd.

& Heden
Verleden

Dinsdag a.s. zal de Nieuwe 
Watertoren officieel in ge-
bruik worden gesteld door de 
Commissaris der Koningin, 
Dr J. E. Baron de Vos van 
Steenwijk. Daarom hebben we 
de toren voor U eens van onder 
tot boven bekeken, met als bui-
tengewoon welwillende gids de 
heer A. A. Gense, directeur der 
Gemeentebedrijven. 

Weliswaar is de watertoren 
reeds een vertrouwd onderdeel 
van Zandvoorts aanzien gewor-
den, maar degene die het interi-
eur bezien heeft moet nog meer 
tot de conclusie komen dat hier 
een indrukwekkend stuk werk 
verricht is. 

Omdat het teveel ruimte zou 
vergen een gedetailleerde be-
schrijving te geven van de to-
ren, vermelden wij U de voor-
naamste bijzonderheden. Dat 

de top 60 m boven 
de zeespiegel uit-
steekt wist U mis-
schien al, de hoogte 
tot de straat is 48 m. 
De twee reservoirs 
(het onderste heeft 
men juist opnieuw 
gedicht, binnenkort 
zal het worden ge-
vuld waarbij dan, 
naar men aanneemt, 
zal blijken dat geen 
lekkage meer op-
treedt) hebben een 
gezamenlijke inhoud 
van 950 m3. De di-
ameter is 10 m. Het 
totaal gewicht van 
de toren is, wanneer 
de reservoirs gevuld 
zijn, 4.730.000 kg! 
Aan het gebouw wer-
den verwerkt ca. 900 
m3 gewapend beton, 
90 ton rondstaal voor 

bewapening, 480.000 bakstenen. 
De totale inhoud van de toren is 
ca. 6770 m3. De bouw kostte 
plm een half millioen, waarvan 
het Rijk een deel (aanvankelijk 
ƒ 196.000) zal vergoeden. De 
kantoorruimten, archief en ma-
gazijnruimten, keukens, toiletten, 
toonkamer en wat dies meer zij, 
het ziet er alles even verzorgd en 
aantrekkelijk uit.

Veel licht is kennelijk het devies 
geweest. De lichte kleuren en 
grote ramen geven het geheel 
een rustig en ruimtelijk cachet. 
Architect Zietsma heeft onge-
twijfeld eer van zijn werk en 
Zandvoort kan terecht trots zijn 
op dit uitstekend geoutilleerde 
gebouw, dat bovendien nog al-
lerlei snufjes herbergt (zoals een 
handlift die alle verdiepingen van 
de onderbouw met elkaar ver-
bindt voor vervoer van boeken, 
zakken gasmunten, e.d.). 

Wat jammer is
Naast de toren bevindt zich 
aan de Marisstraat een stukje 
grond. Naar wij vernemen zou 
het plan bestaan om daarop te 
bouwen, zodat de muren van 
deze woningen slechts luttele 
meters van de toren afstaan. Het 
wil ons voorkomen dat dit niet 
bepaald een gelukkige gedachte 
is. Een dergelijk gebouw als de 
nieuwe watertoren vraagt ruimte 
om zich heen en dient o.i. niet 
a.h.w. te worden „ingebouwd”. 
Van het genoemde stukje grond 
zou een aardig plantsoen ge-
maakt kunnen worden, iets dat 
het aanzien van de toren en zijn 
omgeving meer ten goede zou 
komen. Hopenlijk zal de Raad 
aan deze kwestie de nodige aan-
dacht besteden.  

Na de vernieling van de oude 
watertoren, werd als noodop-
lossing de drukketelinstallatie 
te Bentveld gebouwd. De ca-
paciteit van deze noodinstal-
latie was gebaseerd op het zeer 
verminderde waterverbruik 
toentertijd. In 1950 steeg dit 
maximaal echter tot 2500 m3 
water per dag (laatste oorlogs-
jaren 680 m3!). Het ontbreken 
van open water was reden te 
meer voor de bouw van een 
toren. Immers bij brand zou dit 
ontbreken rampzalige gevolgen 
kunnen hebben. Zoals men weet 
werd met de bouw in April ‘50 
begonnen. Juli ‘51 werden de 
reservoirs in gebruik genomen. 
1 Januari ‘52 kwam het bouw-
werk gereed. Dus ruim 8 jaar 
nadat de Duitsers met het op-
blazen der oude toren de kroon 
zetten op hun naargeestige acti-
viteit die van Zandvoort groten-
deels een trieste ruïne maakte. 
Na 8 jaar en na veel wikken en 
wegen is een belangrijk stuk 
van Zandvoorts wederopbouw 
gerealiseerd. De officiële inge-
bruikstelling vormt een mijlpaal 
in Zandvoorts naoorlogse ont-
wikkeling. Een ontwikkeling 
die moge leiden tot het tot stand 
komen van een in alle opzichten 
aantrekkelijk en in nieuwe luis-
ter herrezen Zandvoort.

55 Jaar watertoren

Dinsdag a.s. zal de Nieuwe Watertoren officieel in gebruik 
worden gesteld door de Commissaris der Koningin, Dr J. E. 
Baron de Vos van Steenwijk. Daarom hebben we de toren 
voor U eens van onder tot boven bekeken, met als buiten-
gewoon welwillende gids de heer A. A. Gense, directeur der 
Gemeentebedrijven.

Jaarvergadering 
Genootschap Oud Zandvoort

Op vrijdag 11 mei vindt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergade
ring van het Genootschap Oud Zandvoort plaats in De Krocht. 
Het streven is een korte vergadering te houden met na de 
pauze de vertoning van de film ‘De bevrijding van Nederland 
en Zandvoort’. 

De ledenvergadering begint om 
20.00 uur en zal naar verwach-
ting een uur duren. De vergade-
ring is uitsluitend toegankelijk 
voor leden. Naar verwachting 
zal de film starten rond 21.30 
uur en is toegankelijk voor ie-
dereen. In de film wordt terug-
geblikt op de aanloop naar de 

bevrijding, de bevrijding zelf en 
de dagen na de bevrijding, ter-
wijl de Canadezen in Zandvoort 
verbleven. 

Indien bezoekers nog geen 
lid zijn van het Genootschap, 
bestaat de mogelijkheid per 
direct lid te worden. 

Feestvierende Zandvoorters maakten dankbaar gebruik van het voedsel wat weer
beschikbaar kwam. Foto: archief GOZ, Bld14473 

Plaatsing van ingezonden brie-
ven betekent niet dat de redac-
tie 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.

Als je tijd erop zit wil je 
graag dat je opvolgers ge-
confronteerd worden met 
jouw prestaties of ideeën. 
Patrick Poelman heeft het 
einde van zijn werkperiode bij 
de provincie Noord-Holland 
zijn opvolgers getrakteerd 
op een boekje. Hij is in dit 
werkje gegrepen door het 
idee van een Delftse stu-
dente die een tijdelijk eiland 
bij Zandvoort voorstaat. 
Het recreatie project zou 
na twee jaar weer vanzelf 
verdwijnen. Persoonlijk zou ik 
pleiten voor een omgekeerde 
volgorde. Sla bij Zandvoort 
een pier van een paar hon-
derd meter. Gebruik deze 

voor het toerisme als uitkijk-
punt naar het strand zoals 
ook aangegeven in het boekje 
en bv. om op te vissen of je 
bootje aan te meren. Als 
de strekdam, gemaakt van 
damwandprofiel of betonnen 
palen  twee jaar staat ver-
wacht ik zandaangroei net 
als bij de pier van IJmuiden. 
Geen tijdelijke maar een 
permanente aanvulling op 
de recreatiemogelijkheden. 
De getijdenstroom schiet 
om Bloemendaal heen en er 
hoeft in dit strandvak minder 
zand gesuppleerd te worden. 
Kostenbesparend dus.

Piet van Noort

Seizoenseiland 
voor de kust van Zandvoort

Foto: archief GOZ
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Prijs voor Circuit Park Zandvoort

“Een fraaie onderscheiding 
waar we best trots op zijn”, 
aldus Weijers, “met in totaal 
ruim 120.000 bezoekers was 
de A1GP-race vorig jaar een 
groot succes en een evene-
ment dat met gouden letters 
in de annalen van het Circuit 
Park Zandvoort is bijgeschre-
ven.” Mede door de sterk 
wisselende weersomstandig-
heden tijdens de race op 1 ok-
tober vorig jaar, hebben race-
fans de Zandvoortse editie als 
beste race uit de hele serie ge-
kozen. De race ligt nog vers in 
het geheugen van de fans en 
er wordt alweer reikhalzend 
uitgekeken naar de opening 
van het nieuwe seizoen. Ook 
die ouverture zal op ‘ons’ dui-
nencircuit verreden worden. 

Nog twee Nederlandse 
prijzen
Er vielen tijdens het gala nog 
twee prijzen in Nederland. De 
inhaalmanoeuvre van Jeroen 
Bleekemolen, die tijdens de 
A1GP-race op Zandvoort bui-
tenom in de Tarzanbocht zijn 
Britse tegenstander Robbie 
Kerr voorbij ging, werd geko-
zen tot meest spectaculaire in-

haalactie van het hele seizoen. 
Ook Jan Lammers, die met zijn 
Racing for Holland-organisatie 
het Nederlandse A1GP-team 
(5e in eindklassering) runt, 
nam een prijs in ontvangst. 
Het A1GP Team Netherlands 
werd door de fans via de web-
site www.a1gp.com uitgeroe-
pen tot het beste team in de 
serie.

Opnieuw opening in 
Zandvoort
Gezien het enthousiasme 
van het Nederlandse publiek, 
merendeels in het oranje uit-
gedost, heeft de organisatie 
besloten om het seizoen weer 
in Zandvoort te openen. Een 
groot compliment voor Weijers 
en zijn organisatie. “De kaart-
verkoop begon officieel vorige 
week donderdag en nu al zijn 
er meer dan 15.000 kaarten 
verkocht. Dat betekent dat de 
A1GP-race opnieuw een suc-
ces belooft te worden”, aldus 
de trotse COO. Kaarten voor 
de A1GP zijn verkrijgbaar via 
TicketBox.

Circuit Park Zandvoort is door 
de A1GP organisatie onder
scheiden voor de beste A1GP
race van het seizoen. Tijdens 
een officieel galadiner in Lon
den, dat de afsluiting vormde 
van het seizoen 2006/2007, 
nam Erik Weijers, Chief Ope
rating Officer (COO) van Cir
cuit Park Zandvoort, de bijbe
horende trofee in ontvangst.

Menu en Tarquini winnen WTCC races

De eerste WTCC race op de 
zondag was voor de Zwitser 
Alain Menu in een Chevrolet. 
Menu reed in het begin nogal 
spaarzaam en werd daarbij 
geholpen door teamgenoot 
Nicola Larini (I). Verderop in 
de race trok Menu de winst 
naar zich toe, waarbij Larini 
de tweede plek voor zich op-
eiste. De Italiaan Luca Rangoni 
viel met zijn derde plaats op 
in de eerste race en was de 
eerste ‘privateer’(privérijder). 
De tweede race later op de 
dag werd door de voormalige 
Italiaanse Formule 1 coureur 
Gabriele Tarquini gewonnen 
in een Seat. De Duitser Jörg 
Müller werd in die race twee-
de gevolgd door de Braziliaan 
Augusto Farfus. Farfus deed de 
beste zaken en kwam door zijn 
vijfde plaats in de eerste en de 
tweede plaats in de tweede 
race alleen aan de leiding in 
het kampioenschap.

Nederlanders
Tom Coronel gaf in de eer-
ste race op. De Brit James 
Thompson tikte de Huizenaar 
aan en daardoor was het ein-
de verhaal. In de tweede race 
probeerde Coronel nog wel 
wat, maar veel meer dan een 
veertiende plaats zat er niet in. 
Olivier Tielemans kwam in de 
eerste race als zestiende over 

de finish en in de tweede race 
moest de Limburger zijn Alfa 
in de zesde ronde aan de kant 
zetten.

Samsung BMW130i cup
In de Samsung BMW 130i 
cup wist Tim Coronel (twee-
lingbroer van Tom), met een 
eerste plaats in de eerste en 
een tweede in de tweede race, 
zijn vooruitzichten voor een 
goede klassering in het kam-
pioenschap in stand te hou-
den. Coronel heeft de kop van 
het klassement nu in handen. 
Zandvoorter Allard Kalff reed 
twee degelijke races. “Meer zat 
er niet in dan deze twee vijfde 
plaatsen”, aldus Kalff. Voor onze 
andere plaatsgenoot, Dillon 
Koster, verliep dit raceweekend 
wisselend. “Ik had moeilijkhe-

Autosport

Het Circuit Park Zandvoort vormde het decor van het tweede 
raceweekend van de FIA WTCC. Circa 28.000 toeschouwers za
gen twee races, waarin de strijd zich vooral afspeelde achter 
de kop. Regerend kampioen Andy Priaulx (GB) was de grote 
verliezer, met een achtste plaats in de eerste race en een vijfde 
in de tweede race. 

den met de wegligging in de 
eerste race en daardoor werd 
ik achtste. Prettige bijkomstig-
heid was dat ik daardoor voor 
race twee van de eerste plek 
mocht vertrekken. Nadat Rory 
Bertram eraf schoot, zag ik 
voor me een hoop stof in de 
Tarzanbocht en klapte ik er 
bovenop. Jammer maar daar 
was niets aan te doen”, aldus 
de balende Koster.

Gevaarlijk
Opvallend was het rijden van 
Bertus Sanders in de tweede 
race. De Emmenaar had in de 
eerste race pech door een lekke 
band en daardoor strandde hij, 
rijdend op een vierde plaats, in 
de Tarzanbocht. In de tweede 
race moest Sanders van achter-
uit vertrekken. Indrukwekkend 
was zijn opmars, totdat Bas 
Schothorst de Emmenaar bij 
het uitkomen van de snelle 
Slotemakerbocht een tik op 
het achterwiel gaf. Daardoor 
verloor hij, toen alweer op de 
vijfde plek rijdend, met een 
snelheid van 200 km per uur 
de controle over zijn BMW. 
Na afloop had hij geen goed 
woord over voor Schothorst. 
“Het was levensgevaarlijk wat 
hij daar deed. Het is één van 
de gevaarlijkste plekken van 
het circuit”, aldus Sanders. De 
tweede race werd gewonnen 
door Ricardo van der Ende.

Seat Cupra Cup
Bandenproblemen waren de 
reden voor de wedstrijdlei-
ding om de lange afstands-
race op zaterdag na minder 
dan een uur te staken. De 
race op zondag werd een 
winst voor het duo Morien 
en Duivenvoorde.

Tennisclub Zandvoort aan kop

In Amsterdam was Suzanne 
Trik haar verlies van vorige 
week snel vergeten en zorgde 
voor het eerste punt door de 
Nederlandse jeugdtopper 
Marrit Boomstra ‘simpel’ aan 
de kant te zetten. Andrea v.d. 
Hurk had het wat moeilij-

ker maar kon in drie sets de 
voorsprong van Zandvoort 
verdubbelen. Ook Raoul 
Snijders speelde een derde 
set en verloor die met 4-6. De 
uit Amerika teruggekeerde 
Sander Koning, die de plaats 
inneemt van publiekslieveling 

Tennis

Tennisclub Zandvoort (TCZ), heeft de leiding in de hoofdklasse 
overgenomen van Van Horne. In Amsterdam werd Amstelpark 
3 met 26 verslagen. Wel moeten zij Leimonias, dat Victoria 
met 17 versloeg, naast zich dulden. De laatste wedstrijd van 
het seizoen (20 mei aanstaande in Den Haag) zal moeten uit
maken wie van de twee het sterkste is en naar de eredivisie 
kan promoveren.

De adverteerders van deze week
In alfabetische volgorde:
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Café Restaurant Bonito
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Confet’ti
Danzee
Eethuys Café De Zandvoorter
Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
Hotel Aanzee
IJzerhandel Zantvoort
La Fontanella
Meijer Advocaten
Mollie & Co
Never Stop Trying
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Peter Grajer Makelaars
Pluspunt Boomhut
Restaurant Reina
Sandbar
Willemse  Elektrotechniek
Yanks Indian Club
Zandvoort Optiek
Zandvoortse Apotheek

Marcus Hilpert, kwam, zag en 
overwon waardoor na de sin-
gles Zandvoort met 1-3 aan kop 
ging. De dubbels werden een 
prooi voor Zandvoort. Andrea 
v.d. Hurk/Mireille Bink waren 
weer eens oppermachtig en 
het herendubbel ging in drie 
sets mee terug naar de kust. 
De mixed dubbels werden 
gedeeld waardoor er een 2-6 
eindstand op het scorebord 
kwam te staan.

Komende zondag speelt 
Zandvoort bij Metselaars in 
Den Haag en Hemelvaartsdag 
de laatste thuiswedstrijd op 
tennispark De Glee, vanaf 
10.00 uur tegen Van Horne. 

De start van de eerste race                                                                 Foto: Chris Schotanus

Dillen Koster zou even later uitvallen                                              Foto: Chris Schotanus

Erik Weijers                                Foto: A1GP

Tweede ronde in eigen hand

Na een aantal weken met 
personele problemen, kon 
trainer Pieter Keur weer over 
zijn voltallige selectie beschik-
ken. Toch ging het niet van een 
leien dakje, een aantal spelers 
had al een paar wedstrijden 
aan de kant gestaan en kwam 
wat ritme te kort. Dat bleek wel 
in het eerste half uur waarin 
Zandvoort nerveus voetbalde. 
Daarna kwamen ze meer in de 
wedstrijd en hadden ze voor 
rust zelfs een voorsprong moe-
ten nemen. Tot twee keer toe 
kwam spits Ferry Boom alleen 
voor de Amersfoortse keeper, 
maar produceerde niet meer 
dan een ‘rollertje’ dat gemak-
kelijk verwerkt kon worden.

Voorsprong
Ook na de thee een aandrin-
gend Zandvoort dat echter wel 
moest opletten voor counters. 
Maar de Zandvoortse verde-
diging regeerde, de aanvallen 
van de gasten werden vaak in 

Voetbal	 (zaterdag)

Zaterdag is de nacompetitie begonnen. De strijdt gaat om 
één plaats in de eerste klasse van het KNVBdistrict West 1. 
SV Zandvoort, winnaar van de eerste periode van het afgelo
pen seizoen, moest de strijd aanbinden met het Amersfoortse 
CJVV. De gasten hadden dit jaar geen periodetitel verdiend 
maar namen die van kampioen Swift over.

Hockeydames zoeken versterking

Lijkt het je leuk om met een ge-
zellige groep te hockeyen? Kom 
dan vrijblijvend meedoen met 
de ‘inlooptraining’ op dinsdag 
15 en/of dinsdag 22 mei. De 
training op het complex van 
de Zandvoortsche Hockey Club 
start om 20.30 uur en wordt 
geleid door een professionele 
hockeytrainer. Na afloop is er 

gelegenheid voor een hapje, 
drankje en gezelligheid; want 
daar staan de Zandvoortse 
hockeydames om bekend!  
De Zandvoortse dames spelen 
dit jaar in de 4e klasse bonds-
competitie. Voor meer infor-
matie of aanmelden: 
Angela Reijenga, 
tel. 06-1454 6466, 
 
 

Hockey

De dames van de Zandvoortsche Hockey Club (ZHC) zijn op zoek 
naar versterking. Niet alleen om speltechnische redenen maar 
ook om het aantal beschikbare speelsters op peil te houden. 

Dubbele winst ZSC-softbalster

DSC’74
Na drie slagbeurten was de 
stand in de thuiswedstrijd te-
gen DSC’74 3 2-2. Marcella Balk 
en Nieki Valkensteijn scoorden 
de punten. Werpster Wilma 
van Riemsdijk (3x3-slag, 0x 
4-wijd, 3-honkslagen tegen 
en 2 veldfouten) moest twee 
Haarlemse runs accepteren. In 
de 3e inning nam ZSC defintief 
afstand omdat Laura Koning, 
Martina Balk en Marcella Balk 

de thuisplaats wisten te be-
reiken (5-2). In de 5e en laat-
ste inning scoorden opnieuw 
Koning enMartina Balk (home-
run), 8-2. Zowel Marcella Balk 
en Van Riemsdijk sloegen 2 
honkslagen in 3 slagbeurten, 
hetgeen een slaggemiddelde 
van 0,333 betekende.
 
Bloemendaal
Koning en Valkensteijn gaven 
ZSC al in de eerste de beste 

Softbal

De softbalsters van ZSC hebben twee overwinningen op rij ge
boekt. Eerst werd DSC’74 op Duintjesveld met 82 verslagen en 
een wedstrijd later Bloemendaal op het eigen veld met 121.

slagbeurt een 0-2 voorsprong. 
Nadat Sylvia Koper een slag-
beurt later voor 0-3 had ge-
zorgd, liep ZSC in de 3e inning 
door het scoren van acht runs 
uit naar een 0-11 voorsprong, 
welke in de 5e inning werd ver-
groot tot 0-12. In de gelijkma-
kende 5e en laatste slagbeurt 
werd winnende werpster Van 
Riemsdijk (0-1-4-1) de no-run 
zege ontnomen. Daardoor 
moest ZSC genoegen nemen 
met een 12-1 overwinning. In 
het slagperk produceerden 
Valkensteijn en Martina Balk 
ieder 3 honkslagen, waardoor 
zij eindigden op een slagge-
middelde van 0,750. 

OS Lusitanos stopt zegereeks ZSC’04

De Zandvoorters moesten 
zelfs Nick Post en aanvoerder 
Michel van Marm met twee 
keer een gele kaart voortij-

dig naar de kleedkamer zien 
gaan. Daardoor werden zij 
krachteloos, en genadeloos 
op de pijnbank gelegd. De 

Futsal

Vorige week woensdag maakte het Amsterdamse OS Lusita
nos een einde aan de opmerkelijke serie bekerwedstrijden van 
ZSC’04 in het futsal bekertoernooi. De Zandvoorters waren bij 
lange na niet opgewassen tegen het voetballende vermogen van 
hun tegenstanders, die ze op een 163 nederlaag trakteerde.

drie Zandvoortse doelpunten 
werden gemaakt door Jordi 
Joachim, David Konijn en  
Mark Hoppe. Coach Marcel 
Paap was duidelijk: “Deze  
jongens waren zo verschrik-
kelijk goed, daar was niet tegen 
te spelen. Het klassenverschil 
was gewoon te groot. Toch zijn 
we blij dat we het zover heb-
ben gebracht in dit toernooi.”  

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

de kiem gesmoord. Zandvoort 
kwam in de 76e minuut te-
recht op voorsprong. Een 
harde, lage vrije trap van Sven 
van Nes kwam voor de voe-
ten van Mitchel Post. Die wist 
daar wel raad mee en gaf de 
Amersfoortse doelman het 
nakijken, 1-0. Zandvoort kon 
niet op zijn lauweren rusten 
en moest blijven opletten. Met 
een slordige tien minuten te 
gaan was de stand bijna weer 
gelijk. Een fraaie trap krulde 
over keeper Jorrit Schmidt 
maar spatte op de lat uiteen. 
Daarna was de pijp leeg.

Return
Komende zaterdag zal CJVV 
uit zijn schulp moeten komen 
en zal er voor de Zandvoortse 
aanval ruimte ontstaan in 
Amersfoort. Mocht Zandvoort 
de tweede ronde bereiken, dan 
is de nummer 10 van de eerste 
klasse, Sportlust uit Woerden, 
de tegenstander.



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

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

• Ruime parkeerplaats in een ondergrondse, afgesloten garage
• Gelegen nabij het centrum van Zandvoort en dichtbij het strand
• Parkeervak bedraagt ca. 18 m2

• Gelegen in de onderbouw 4e gebouw La Spezia
• Bouwjaar 2000
• Maandelijkse servicekosten ca. € 18,- p/mnd
• Afgesloten ingang met afstandsbediening

Vraagprijs: € 27.500,-

 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

Vraagprijs: € 298.000,-

 TROMPSTRAAT 11 ZANDVOORT

• Bijzondere en goed onderhouden 2-onder-1 kap bungalow
• Vrij uitzicht en nabij het strand gelegen (ca. 50 m)
• V.v. 3 slaapkamers, royale eetkamerserre, L-vormige woonkamer, 
moderne keuken, badkamer en 3 zonneterrassen

• Laat u verrassen door, de ruimte, kwaliteit en sfeer
die deze woning u biedt!

• Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 297 m2

 HAARLEMMERSTRAAT 3A ZANDVOORT

• Royale split-level woning met 5 slaapkamers
• Woonkeuken met deur naar tuin en achterom
• Speelse indeling door niveauverschillen
• Voor- en achtertuin en 2 balkons
• Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
• Op loopafstand van centrum, o.v. en strand
• Woonoppervlakte ca. 165 m2

Vraagprijs € 429.000,-

 WITTEVELD 74 ZANDVOORT

• Ruime hoekwoning met uitbouw aan de achterzijde
• Door de uitbouw is deze woning extra ruim en licht
• Riante living met openslaande deuren naar de tuin
• Moderne L-vormige keuken v.v. allerhande apparatuur
• 5 slaapkamers, moderne badkamer o.a. v.v. wastafel,
massagedouche, toilet en vloerverwarming

• Woonoppervlakte ca. 140 m2

Vraagprijs € 449.000,-

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 143 ZANDVOORT
• 3-kamerhoekappartement (v.h. 4) op hoogste

etage (penthouse) met berging in de onderbouw
• Lichte, ruime woonkamer met open keuken
• 2 slaapkamers, separaat toilet en badkamer v.v. ligbad 
• Balkon op het zuiden
• Garage separaat te koop
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs € 274.900,- (appartement)
€ 27.500,- (garage)

 BOULEVARD PAULUS LOOT 83 ZANDVOORT

• Tussenwoning op super locatie aan de boulevard!
• Dient volledig gemoderniseerd te worden,

dus is naar eigen inzicht te verbouwen
• Vanuit alle kamers zeezicht of duinzicht
• Parkeerplaats op eigen terrein
• Mogelijkheid tot aankoop separate garage achter de woning
• Woonopp. ca. 130 m2 , inhoud ca. 390 m3, perceelopp. 340 m2

Vraagprijs € 699.000,-

Vraagprijs € 595.000,-

PARKEERPLAATS “VAN SPEIJKSTRAAT” 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_ZC0719.indd   1 08-05-2007   12:19:59
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Heden	&	Verleden	 P�5	Waar is de Dorpspomp?

De	Mannetjes

Zandtransporten

‘Nu maar hopen 
dat de Duitsers straks niet 

teveel kuilen graven’

Geldig t/m zondag 20 mei

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Vezel wit € 1.00
• 10 witte bollen € 1.50

Nieuw in ons assortiment:
diverse soorten gebak
• Moorkoppen
• tompoucen
• appel/amandel punt
• yoghurt/kwarkpunt
• aardbeienschelp
• bavaroise
• schwartzwalderkirsch

Vrijdag 18 mei raadhuis gesloten

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

MEIJER ADVOCATEN
Verspronckweg 1, Haarlem

&
DRS. A. VAN TEIJLINGEN
nmi-gecertificeerd mediator

ECHTSCHEIDINGS
BEMIDDELING

bel voor gratis oriëntatiegesprek

 (ook gefinancierde rechtshulp)
0252-530148

22 en 23 mei - commissievergaderingen 
Raadpleeg de agenda’s. Ze staan in de 
gemeente-advertentie in deze krant. 

Zondag 13 mei was in de reeks Kerk-
pleinconcerten deze keer het Vocaal 
Ensemble Kwarts uit Haarlem aan 
de beurt. Door een onverwachts 
grote opkomst, ondanks of dankzij 
Moederdag, waren er zelfs te wei-
nig programmaboekjes voorhanden. 
De aanwezigen hebben beslist geen 
spijt gehad van hun gang naar de 
Protestantse Kerk. 

voudige ‘Sommerpsalm’ van 
de Zweed Waldemar Aahlén, 
gevolgd door vier psalmen 
van Edvard Grieg. Alle liede-
ren worden a capella, dus 
zonder begeleiding, gezon-
gen in diverse talen (variërend 
van Engels, Noors, Spaans  
tot Latijn), waarbij vooral de 
fraaie uitspraak opviel. De 
goede akoestiek in de kerk 
gaf de prachtige stemmen 
extra klank.

Humoristisch 
Ook bijzonder was het werk 
van de Fin Jaakko Mäntyjärvi 

Een goed gevulde protestantse kerk

Opkomst groter dan verwacht!

Het koor, thans onder lei-
ding van dirigent Christiaan 
Winter, is in 1988 opgericht 
door acht enthousiaste ama-
teurzangers en bestaat sinds 
1996 uit zeventien leden. 
Tijdens de Korendagen in 
2005 werd Kwarts door de 
Haarlemse Korenfederatie 
uitgeroepen tot beste koor in 
de regio Haarlem. 

A capella
Het concert bestond uit-
sluitend uit liederen van 
Scandinavische componisten. 
Muziek, die door invloeden 
vanuit de volksmuziek vaak 
een zeer elementaire expres-
siviteit bezit. Het programma 
opende met de korte en een-

(1963). Hij combineert teksten 
van Shakespeare, uit bijvoor-
beeld de toneelstukken ‘Een 
Midzomernachtsdroom’ en 
‘Macbeth’, met hedendaagse 
klanken, wat soms moeilijke 
harmonieën geeft. Maar ook  
afwisselend melancholiek, 
lieflijk, geestig en quasi mor-
bide van aard. Het gedeelte 
voor de pauze werd zeer hu-
moristisch afgesloten met El 
Hambo, van dezelfde compo-
nist. Een nonsenstekst in de 
stijl van de Zweedse kok uit de 
Muppetshow; zeer gewaar-
deerd door het publiek en la-

ter nog als toegift gezongen. 

Treurzang 
De celliste Tjakina Oosting 
speelde tussendoor een door-
dringende solo naar een the-
ma van Jean Sibelius. Tevens 
begeleidde zij het koor na 
de pauze in het indrukwek-
kende Stabat Mater van Knut 
Nystedt. Een grootse treur-
zang over een moeder, die 
haar zoon ziet sterven. Het 
zeer gewaardeerde concert 
werd besloten met vier in het 
Spaans gezongen liederen van 
Einojuhani Rautavaara.

Sport	 P22	Handbalsters op dreef

Ondernemersborrel
Donderdag 24 mei

Cafe Koper, Kerkplein
Aanvang 18.00 uur
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Heerlijk, weer een vrije 
dag. Na Koninginnedag 
en Bevrijdingsdag nu 
Hemelvaartsdag. Lekker 
een keertje uitslapen, naar 
het strand of soms naar het 
circuit. Wat dat Hemelvaart 
nu inhoudt? Ik heb het hier 
en daar gevraagd. De mees-
te mensen weten het niet. 
Gewoon een dag vrij. 
Ik heb het ook eens op 
school gevraagd. In een 
kringgesprek ging het 
als volgt: “Wie weet wat 
Hemelvaartsdag is?” Tien 
vingers omhoog: “Dan ben 
je vrij. Het lijkt op een ge-
wone zondag.”
“Maar wat betekent het?” Ik 
kijk de klas gespannen aan. 
“Iets met scheepvaart of 
zo?”, probeert Martijn. Zijn 
vader werkt op een boot en 
hij weet alles van varen af. 
“Nee joh. Het is een woord 
uit de bijbel”, wijsneust 
Esther, “dat vertelde mijn 
oma.” “Nee hoor”, weerlegt 
Igor, “je kan dan naar de 
hemel varen. Omdat het 
op die dag altijd regent. Je 
vaart naar de hemel. Zeker 
weten!”
Ik kan mijn lachen bijna niet 
inhouden. Maar de wijsneu-
zige Esther gaat serieus op 
het gesprek in. “Mijn oma 
heeft het zelf gezegd en ze 
is al héél oud. De Heer Jezus 
ging zo maar naar de hemel 
terug. Zo ploeps, omhoog.”
“Ja, Esther heeft gelijk. Het 
is een verhaal uit de bij-
bel. Met Pasen is de Heer 
Jezus dood gegaan en met 
Hemelvaart is Hij terug ge-
gaan naar de Heer God, Zijn 
Vader” leg ik het in kinder-
lijke taal uit. Moet het niet 
al te ingewikkeld maken. 
Ze zijn nog zo klein….. “Is de 
Heer Jezus nu dan een ster-
retje? Net zoals mijn oma. 
Die is ook dood gegaan. Ze 
was hééééél oud”, Hans kijkt 
me verwachtingsvol aan. 
“Zoiets”, knik ik. Begrijpelijke 
kinderlogica. Kijk naar de 
sterren en geloof als een 
kind. Van hen kun je nog 
heel veel leren!

Lienke Brugman

Vrije dag in 
Zandvoort

Kerkdiensten
DONDERDAG	�7	MEI		Hemelvaartsdag 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
Eerste communieviering
10.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge    

ZONDAG	20	MEI		Eerste Pinksterdag   
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. B. Stobbelaar uit Driehuis
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 de heer B. Blans

Familieberichten
Overtollig zand naar 

Bloemendaalse strand

Na zeer intensief overleg tus-
sen de provincie, de gemeen-
te Zandvoort, de gemeente 
Bloemendaal, Rijkswaterstaat 
en Hoogheemraadschap 
Rijnland mag het zand nu ‘ho-
rizontaal’ (de term voor het ver-
voeren van zand over het strand 
in de noord-zuid richting) ver-
voerd worden, iets dat in het 
verleden absoluut uit den boze 
was. De Zandvoortse wethou-
der Tates en zijn Bloemendaalse 
collega dra. Thera Wolf heb-

ben heel wat moeten praten 
voordat de firma Bouwlust 
uit Hoofddorp met groot ma-
terieel naar het Zandvoortse 
strand kon komen om de klus 
te klaren. 3 Kiepauto’s rijden 
nu dagelijks af en aan met 
volle ladingen en storten hun 
zand op de vloedlijn waarna de 
zee het keurig over het strand 
verdeeld. De vraag is alleen of 
onze eigen strandpachters op 
het naaktstrand ook voldoende 
zand hebben.

Vorige week is een begin gemaakt met het ophogen van het 
Bloemendaalse strand met zand dat in Zandvoort overtollig is. 
Zoals bekend is het strand van onze buurgemeente na de laatste 
storm in januari dermate afgekalfd dat een noodoplossing nood-
zakelijk was. Zandvoort had toen aangeboden om het overtollige 
zand uit onze gemeente naar Bloemendaal te laten ‘verhuizen’.

Heb je ervaring en lijkt het je leuk om
dit seizoen bij ons te komen werken?

Kom dan eens langs voor een gesprek.
Bediening, bar, keuken, spoelkeuken,

stoelenjongens.
Tel.: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 
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Burgerlijke	stand
5	MEI	-	��	MEI	2007		
Geboren:
Pien Lila, dochter van: Koopmans, Daniël 
Stefan en: Huigsloot, Susan Elise.
Ondertrouwd:
Dissel, Jan en: Schimmel, Jacquelien Wilhelmina.
van Leeuwen, Hendrikus Cornelis Wilhelmus 
Maria en: Sriputta, Patchalee.
Aangifte geregistreerd partnerschap:
van der Ven, Tjeerd Jan Harm en Deen, Bianca Michelle.
Gehuwd:
van Dam, Rudolph Arnoldus en: da Paixão,  
Ozair Oliveira.
Overleden:
Berkhout geb. Berkhout, Mary, oud 86 jaar.
Hautmann, Henriette Katharina, oud 91 jaar.
Koper, Cornelis, oud 82 jaar.
van der Velden, Balduwinus, oud 89 jaar.

Waterstanden

MEI Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

04.�9
-
-
-
-
-
-
-

�7
�8
�9
20
2�
22
23
24

1 2 . 1 5
00.40
01.34
02.25
03.10
03.55
04.40
05.35

�6 .45
05.06
05.47
06.36
07. 2 �
08.�9
09.25
�0 . 3 5

-
13.30
14.24
1 5 . 1 5
16.06
16.34
19.25
18 .25

-
� 7. 3 2
�8 .2 �
�9.08
20.06
20.54
2�.54
23.�0

Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Politiebericht
Daar sta je dan! 
Op zaterdag 12 mei rond 16.00 
uur verscheen een 29-jarige 
Duitser in een nat surfpak 
aan het politiebureau. De man 
vertelde dat hij had gesurft 
en dat zijn auto was gestolen 
met daarin al zijn bezittin-
gen. Zijn auto, een zwarte VW 
Passat, had hij op de Boulevard 

Barnaart geparkeerd. Agenten 
hebben zijn aangifte opgeno-
men, zijn surfplank van het 
strand gehaald en de man 
onderdak geboden, totdat hij 
rond 21.00 uur door zijn ou-
ders werd opgehaald. In de 
tussentijd hebben de agenten 
gezocht naar de auto maar die 
is nog niet gevonden. 

Wij hadden nog zoveel willen doen. Maar na 
een strijd van vier jaar is toch nog plotseling 

overleden onze broer, zwager en oom

Albertus Maria Vosse
Albert

* 4 april 1948                  † 13 mei 2007

Angeline
Els en Mart
Miranda
Linda en Gorden
 Bridget, Jesper
Tamara
Miriam en Jochum
 Monique, Ronny
 Ellen, Ebbel
Harry en Susan
Yvonne
 Sharon, Jamie
Tineke en Arie
 Gaby, Lesley

Tot ons groot verdriet is op 5 mei 
in St. Sauveur de Montagut (F)

Lia van Essen-Dral
overleden.

Zij is 30 jaar vrijwilligster geweest bij  de 
afdeling  “Welfare” van het Nederlandse  
Rode Kruis in Zandvoort.

Haar gezelligheid en inzet zullen wij heel erg 
missen.

Wij wensen Ruud, kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Ondernemersborrel OVZ
Op donderdag 24 mei organi-
seert de Ondernemers Vereni-
ging Zandvoort (OVZ) haar 
gezellige ondernemersborrel 
in Café Koper op het Kerkplein. 
Dé ideale gelegenheid om 
met andere Zandvoortse on-

dernemers kennis te maken 
en ideeën uit te wisselen. Ook 
de politiek is vertegenwoor-
digd en vooral aanspreekbaar. 
Belangstellenden betalen zelf 
het drankje, de OVZ verzorgt 
de hapjes. Aanvang 18.00 uur.

+

Kiepauto’s rijden af en aan

Reacties op kruising 
merendeel positief

De door de gemeente voor-
gestelde constructie van een 
rotonde met het busverkeer 
in twee richtingen vanaf de 
Haarlemmerstraat naar het 
centrum vond, na een duide-
lijke inleiding door vertegen-
woordigers van de provincie en 
gemeente, over het algemeen 
instemming bij de insprekers.

Kruispunt
Duidelijk werd dat in de toe-
komst het busverkeer via het 
gedeelte van de Tolweg tus-
sen Haarlemmerstraat en 
Gerkestraat zal rijden. Bussen 
en ander vervoer op deze 
route krijgen ten opzichte 
van de Gerkestraat voorrang. 
Behoudens enkele opmerkingen 
over de positie van de fietsers, 
kon vrijwel iedereen zich vinden 
in de constructie van het kruis-
punt waarop naast de busweg 
straks ook de Kostverlorenstraat 
en Zandvoortselaan zullen uitko-
men. Een van de bewoners had 
een eigen ontwerp gemaakt. 

Busweg
De toekomstige indeling van de 
busweg tussen Koninginneweg 
en de Haarlemmerstraat lever-
de enige tegenstand op. In het 
gemeentelijke plan is er op de 
busweg ook plaats voor voet-
gangers en fietsers waarvoor 
aan twee kanten van de weg 

voorzieningen zullen worden 
getroffen. Een inspreker stelde 
dat voetgangers en fietsers 
geen gebruik kunnen maken 
van de busweg omdat deze vol-
gens een uitspraak van de Raad 
van State geen openbare weg 
zou zijn. De vertegenwoordigers 
van de gemeente bestreden dit 
niet, doch stelden met belang-
hebbenden in gesprek te zijn om 
tot een oplossing te komen.

Bibliotheek
Een bestuurslid van de biblio-
theek vroeg aandacht voor de 
faciliteiten voor de bezoekers 
van de bibliotheek zolang de 
leeszaal nog niet verplaatst 
is naar het Louis Davidscarré. 
Hij vroeg de gemeente het 
plan om buslijn 80 niet meer 
te laten stoppen bij de halte 
Koninginneweg, pas te verwe-
zelijken als de bibliotheek een 
andere plaats heeft gekregen. 
Hetzelfde vroeg hij inzake de 
parkeermogelijkheden omdat in 
de nieuwe opzet parkeren door 
niet belanghebbenden, wat nu 
oogluikend wordt toegestaan, 
niet meer getolereerd zou wor-
den. De in de zaal aanwezige 
portefueillehouder wethouder 
Wilfred Tates nodig staande de 
vergadering de vertegenwoor-
diger van de bibliotheek uit voor 
een gesprek om naar een oplos-
sing te zoeken. 

Afgelopen dinsdag hield de gemeente een informatieavond in 
het Gemeenschapshuis over de herinrichting van de Tolweg en 
omgeving. De hoorzitting, die ging over de kruising van Haarlem-
merstraat, Gerkestraat, Tolweg en de busweg, mocht zich verheu-
gen in een grote belangstelling van de bewoners van het gebied. 
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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)

Parkeerbeleid
De Protestantse kerk is niet 
blij met de vele bekeuringen 
die worden uitgedeeld aan 
bezoekers van de kerk. die 
slecht ter been zijn en voor 
mensen die even iets moe-
ten brengen ten behoeve van 
concerten en dergelijke. Na 
een bijna jaarlijkse corres-
pondentie met de Gemeente 
om tot een oplossing te ko-
men, is men er nog steeds 
niet uit. Het voorstel van de 
Gemeente om de auto’s dan 
maar in de tuin van de kerk 
te parkeren is natuurlijk geen 
optie. Dan zouden er ook au-
to’s geparkeerd kunnen wor-
den op het terrein voor het 
Raadhuis. Een parkeervignet 
zou de oplossing zijn omdat 
ook de Protestantse kerk, 
net als de omwonenden, 
een postadres heeft aan de 
Poststraat. 

Speciale strandrolstoelen
De Rotaryclub Zandvoort 
en Stichting Vrienden van 
Nieuw Unicum hebben 
hun handen ineen gesla-
gen. Het verzoek voor extra 
strandrolstoelen kwam bij 
de Rotaryclub Zandvoort 
binnen omdat vorig jaar 
de technische staat van 
enkele van deze rolstoelen 
onvoldoende was gebleken. 
Eveneens werd duidelijk dat 
er in Zandvoort eigenlijk te 
weinig beschikbaar zijn om 
aan de toenemende vraag te 
kunnen voldoen. Spontaan 
werd door de Rotaryclub 
besloten om een speciale 
strandrolstoel aan te schaf-
fen en die te schenken aan 
de Strandpachtersverenigin
g. Nieuw Unicum sloot zich 
bij dit initiatief aan en daar-
door konden Wim van den 
Bos, voorzitter van Stichting 
Vrienden van Nieuw Unicum 
en Rotaryvoorzitter Maarten 
van Wamelen de twee spe-
ciale strandrolstoelen over-
handigen aan Hanneke Mel, 
voorzitter van de Zandvoortse 
Strandpachtersvereniging. 

“We vinden het geweldig dat 
de Rotary en Nieuw Unicum 
dit voor ons hebben gedaan”, 
zegt Hanneke Mel, “Verspreid 
over het gehele strand kunnen 
mensen gebruik maken van 
deze faciliteiten. De Gemeente 
Zandvoort heeft toegezegd 
voor een goede bewegwijze-
ring te zorgen, zodat iedereen 
ziet bij welke strandpaviljoens 
deze speciale stoelen voor ge-
bruik klaar staan”. 

Uit zijn vel gebarsten
Soms zijn er dingen om uit je 
vel te springen. Dat dacht de 
kreeft in het zeeaquarium van 
het Juttermu-zee-um ook en 
heeft dit niet figuurlijk maar 
letterlijk gedaan. De verzor-
gers die hem altijd met heer-
lijke inktvisjes voeren, snapten 
er in het begin niets van. Er lag 
een dode kreeft in het water 
en de kleur van de andere 
kreeft was iets blau-
wer. Nou blijkt dat 
een jonge kreeft wel 
zeven keer een an-
der jasje krijgt. Om 
te groeien vervellen 
kreeften regelmatig. 
Hierbij kruipen ze 
geheel uit hun oude 
huid. Na de vervel-
ling duurt het een 
paar uur voordat de 
nieuwe huid van een 
kreeft hard is gewor-
den. De oude huid is 
bewaard en is nu als 
decoratie in het mu-zee-um te 
bewonderen.

Aangespoeld

Ter hoogte van restaurant 
Riche was een zeehond aan-
gespoeld. De brandweer was, 

na melding van de politie, 
er naar toe gegaan om te 
proberen de zeehond te red-
den. Het bleek dat het dier 
al aardig verzwakt was en 
men kon hem daarom snel 
vangen. Vervolgens werd de 
zeehond in een daarvoor be-
stemde mand gelegd. Na rug-
gespraak met de alarmcen-
trale en de zeehondencrèche 
in Pieterburen werd besloten 
om het verzwakte dier naar 
Pieterburen te brengen. Na 
twee keer een zeehond met 
succes naar Pieterburen ge-
bracht te hebben was het dit 
keer een minder groot succes 
en helaas heeft de zeehond 
de autorit niet overleefd. De 
volgende keer zal de brand-
weer natuurlijk gewoon weer 
helpen bij een aangespoelde 
zeehond. 

Brandweer onderuit

Met de regen die sinds lange 
tijd weer eens uit de hemel 
viel werd het glad op de weg. 
Dat ondervond ook de be-
stuurder van deze materiaal-
bus van de brandweer, maar 
dan wel op de plaatselijke 
antislipschool. Brandweer 
Kennemerland was daar be-
zig met een antislip oefening 
toen het fout ging. Gelukkig 
werd alleen blikschade geno-
teerd. Er moest wel een sho-
vel aan te pas komen om de 
bus weer op zijn vier wielen 
te krijgen. Leuk is de toepas-
selijke tekst die op de foto te 
lezen is.

“Het blijft nog lang stil
op het Van Fenemaplein”

Nico Stammis (PvdA), de 
maker van deze foto, vindt 
dat deze huizen op het Van 
Fenemaplein aan het eind 
van hun levensduur zijn. 
“De gemeenteraad heeft nu 
een plan moeten aannemen 
waaruit alle flexibiliteit ge-

haald is. De gevolgen voor 
de bewoners zullen in de 
toekomst nadelig uitpakken”, 
vindt Stammis. Juist dit ge-
fotografeerde complex werd  
na de totale verwoesting door 
de oorlog, als eerste gebouwd 
in 1950.
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Week	20	•	2007
Mei
Zondagmiddagpodium: Met als 
gast het Zandvoorts Mannenkoor. 
De Krocht, aanvang 14.30 uur, toegang €4
Opening strandseizoen: 
Feestelijke opening van het 
toeristenseizoen 2007. 
Strandpaviljoen 2 Safari Club, 
aanvang programma 17.00 uur
Pinksterraces:  Dutch Power Pack,  
Circuit Park Zandvoort 
Voorjaarsmarkt: Feestmarkt in centrum
Klassiek in Bodaan: Maastrichtse 
pianiste Tonie Ehlen speelt werken 
van o.a. Chopin, Brahms, Schubert. 
Aanvang 14.30 uur, toegang gratis.

Juni
Classic Concerts: 
‘Klanken die klinken als een 
nachtegaal’, Ensemble Rossignol  
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur
Mini United: Circuit Park Zandvoort

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse

Administratiekantoor

GEZOCHT
 voor

OPEN GOLF ZANDVOORT

• afwasser m/v
• ballenraper m/v
• schoonmaker m/v
• green-keeper/hovenier
• receptionist(e) / 
 shop medewerk(s)ter
deze functie omvat o.a. licht 
administratief werk en verkoop 
in de golfshop kennis van 
de golfsport is zeer gewenst

Sollicitaties voorzien van CV 
en foto kunt u richten aan:
OPEN GOLF ZANDVOORT B.V.
T.a.v. Mevrouw Lancaster
Duintjesveldweg 3
2041 TZ  ZANDVOORT
023-5715743

Geopend: Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13/: 023-571 47 38

Gevraagd fulltime
personeel voor in 

de bediening.

De Vereniging van 
Strandpachters te Zandvoort

bedankt

Rotary Club Zandvoort
en

de Stichting Vrienden 
van Nieuw Unicum

voor de donatie van 2 strandrolstoelen.

Wij zijn blij dat we hiermee een hoop mensen 
weer een stukje strandvreugde kunnen geven.

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Eindeloos bloemen!

foto: Chris Schotanus

viert haar 1-jarige bestaan 

DJ VATO GONZALEZ
Vrijdag 18 mei 2007

 
We geven een borrel van 

21.00 tot 23.00 uur
Samen willen we proosten op 

alweer een jaar Chin-Chin!
 

Tot vrijdag!

Bas & Loek 

Funny Vlaai

Na ruim twintig jaar in loon-
dienst gewerkt te hebben bij 
een grote brood- en banket-
bakkerij (en gestart op het 
Gasthuisplein bij bakkerij 
van der Werff, verre familie) 
kan Van der Werff zich nu zelf-
standig gaan vestigen. 

Vers uit Limburg
In de ruim opgezette zaak in 
de Passage, op nr. 7, komt ook 
plaats voor zes tafels en stoe-
len, waar men onder het genot 
van een kopje koffie een keuze 
kan maken uit ruim zestig soor-
ten vlaai! Deze worden niet ter 
plekke gebakken, maar komen 
elke nacht vers uit Roermond 

(Zuid-Limburg). Naast uiter-
aard een hele vlaai – de prijs 
is afhankelijk van de soort - is 
het publiek ook welkom voor 
een punt, een kwart of een half 
stuk en dit wel tegen een vaste 
prijs. Bezorgen gaat tevens tot 
de mogelijkheid behoren.

ZandvoortPas 
Funny Vlaai wordt ook deel-
nemer aan de ZandvoortPas. 
Voor de openingsaanbieding 
zie de advertentie in de vol-
gende editie. De zaak is – in 
ieder geval in de zomermaan-
den – elke dag geopend van 
09.00 tot 18.00 uur. Telefoon 
5735023.

Donderdag 24 mei opent de eerste ‘vlaaienzaak’ in Zandvoort 
haar deuren. Eigenaar Arjan van der Werff en zijn vrouw Mary 
zien een droom waarheid worden.

Winnende verjaardagskaart 

Ter gelegenheid van het 15 jarig 
bestaan van Disneyland Parijs 
was een prijsvraag georgani-
seerd, met medewerking van 
Reisbureau KVSA in de Corn. 
Slegersstraat. Vijf leerlingen 

van de Beatrixschool zijn met 
een zelfgemaakte verjaardags-
kaart in de prijzen gevallen. 
De prijswinnaars Kelly, Danny, 
Shanti, Jeff, Nigel en Iboya ont-
vingen een Disney-cadeau.
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Hele week Expositie rond het thema ‘In vogelvlucht’ in de 
 bibliotheek tijdens de openingsuren.

Zaterdag 19 mei
11:00-12:00 Opening Week van de Zee in Sportschool Kenamju  

tijdens ‘Sporten in vogelvlucht’.
Hele dag ‘In vogelvlucht’, performance van Lichel van den Ende. Draagbare kunstobjecten 

in het centrum. Verscheidene fotografen leggen dit vast en deze foto’s zijn vanaf 
1 juni te bewonderen in het Zandvoorts Museum.

11:00-12:00 ‘Met een jutter mee’: strandtocht (ook voor rolstoelgebruikers) met Victor Bol. 
Vertrek vanaf  strandpaviljoen Jeroen of na afspraak via 06-16940045.

12:00-16:00 Juttersmu-Zee-um: diverse activiteiten waaronder speurtocht en zandrubbing. 
13:00-17:00 Zandvoorts Museum: klederdrachten- en bomschuitenexpositie. 
 Gratis toegankelijk.
13:00-15:00 Tekenen met Hilly Jansen en Marianne Rebel  om het zandkasteel op de rotonde. 
14:00-17:00 ‘Creatieve vogelvlucht’ in galerie Kunst en Koffie. Expositie en workshops.
16:00 Opening expositie Wonen aan Zee: Makelaar Greeven stelt werken van Hilly 

Jansen tentoon.

Zondag 20 mei
10:00-16:00 ‘Creatieve vogelvlucht’ in galerie Kunst en Koffie. Expositie en workshops.
12:00-16:00 Juttersmu-Zee-um: diverse activiteiten waaronder speurtocht en zandrubbing.
12:00-16:00 Zee-evenement: gevarieerd programma in en om het Juttersmu-Zee-um en 
 natuurlijk op het strand.
12:00-17:00 Open huis BKZ, Haarlemmerstraat 13 D. Expositie van en door de leden in  

samenwerking met gastexposanten.
12:00-17:00 ‘Kinderen in vogelvlucht’: open atelier bij Hilly Jansen, Mr. Troelstrastraat 33.
13:00-17:00 Zandvoorts Museum: klederdrachten- en bomschuiten expo. 
 Gratis toegankelijk.

Maandag 21 mei
12:00-13:00 ‘Met een jutter mee’: strandtocht (ook voor rolstoelgebruikers) met Victor Bol. 

Vertrek vanaf strandpaviljoen Jeroen of na afspraak via 06-16940045.

Woensdag 23 mei
13:00-17:00 Zandvoorts Museum: klederdrachten- en bomschuitenexpositie. 
 Gratis toegankelijk. 
13:00-16:00 ‘In vogelvlucht’: kinderen maken onder leiding van Hans van Pelt een schilderijtje.
13:30-16:00 Juttersmu-Zee-um: diverse activiteiten waaronder speurtocht en zandrubbing.
14:00-17:00 ‘Creatieve vogelvlucht’ in galerie Kunst en Koffie. Expositie en workshops.
19:00-20:00 ‘Sportief op het strand’: power walking vanaf strandpaviljoen Skyline.

Zaterdag 26 mei
11:00-12:00 ‘Met een jutter mee’: strandtocht (ook voor rolstoelgebruikers) met Victor Bol. 

Vertrek vanaf strandpaviljoen Jeroen of na afspraak via 06-16940045.
12:00-16:00 Juttersmu-Zee-um: diverse activiteiten waaronder speurtocht en zandrubbing.
13:00-17:00 Zandvoorts Museum: klederdrachten- en bomschuiten expo. Gratis toegankelijk. 
14:00-17:00 “Creatieve vogelvlucht” Galerie Kunst en Koffie.

Zondag 27 mei
10:00-18:00 Zeebraderie in het centrum: grote voorjaar markt met muziek en straattheater.
10:00-16:00 ‘Creatieve vogelvlucht’ in galerie Kunst en Koffie. Expositie en workshops.
12:00-16:00 Juttersmu-Zee-um: diverse activiteiten waaronder speurtocht en zandrubbing.
12:00-17:00 ‘Kinderen in vogelvlucht’: open atelier bij Hilly Jansen, Mr. Troelstrastraat 33.
12:00-17:00 Open huis BKZ, Haarlemmerstraat 13 D. Expositie van en door de leden in  

samenwerking met gastexposanten.
13:00-17:00 Zandvoorts Museum: klederdrachten- en bomschuitenexpositie. 
 Gratis toegankelijk.  

Informatie over alle activiteiten: www.weekvandezee.nl 

Café Restaurant Bonito

De inrichting is nog niet he-
lemaal afgerond, hoewel de 
kleuren en de vloerbedekking 
beduidend anders zijn ge-
worden. Het logo van Bonito 
zou wellicht verwarrend kun-
nen werken; zon en palm-
bomen zijn niet helemaal te 
vereenzelvigen met o.a. de 
Duitse keuken. Maar schijn 
bedriegt! Naast een heerlijke 
‘Rümpsteak’ en diverse soor-
ten schnitzels ligt de nadruk 
ook op de mediterrane keuken. 
“Ik heb een aantal jaren in 
Italië gewoond”, aldus Petra, 
“en heb daar geleerd om echt 
van thuis te koken. De pasta’s 
en sauzen worden vers klaar-
gemaakt en daarom duurt het 
altijd even voordat dit gerecht 
geserveerd wordt. Het ligt dus 
niet binnen twee minuten op 
je bord. Er wordt aandacht aan 
besteed. ” 

De zaak gaat ’s middags al 
om 12.00 uur open voor de 
lunch. Voorlopig nog in het 
weekend kan er ’s middags 

een lekker kopje koffie of thee 
met eigengemaakte taart voor 
slechts €2 genuttigd worden. 
De prijzen zijn toch al aan de 
lage kant, waarbij de kwaliteit 
wel duidelijk voorop staat. 
“Wij willen ons niet op toeris-
ten richten maar vooral op de 
Zandvoorters zelf, aangezien 
wij ook in de winter de zaak 
draaiende willen houden.” 

Bonito telt zesendertig zit-
plaatsen en is tevens geschikt 
voor recepties of kleine groe-
pen. Daarnaast is er ook de 
mogelijkheid om huisgemaak-
te taarten te bestellen voor 
allerlei evenementen, of om 
thuis of in de zaak een Duits 
buffet in te richten. “Alles kan, 
maar wij beginnen niet aan 
catering, omdat direct vers op 
je bord toch beter smaakt.”

Café Restaurant Bonito aan 
de Zeestraat 38 is alle dagen 
vanaf 12.00 uur geopend, be-
halve op maandag. Telefoon 
023-8887202.

Sinds 6 april dit jaar is Zandvoort weer een nieuw 
restaurant rijker, Bonito aan de Zeestraat, 

genoemd naar de net driejarige zoon. 
De zaak wordt, samen met echtgenoot 
Dave, bestierd door de Duitse Petra 
Schulze. Zij heeft zeven jaar geleden al 

getracht om in het ernaast liggende 
pand (nu De Heeren) te starten, maar 
het heeft blijkbaar zo moeten zijn dat 
het toch nummer 38 is geworden.

Swaluestraat 27B  Zandvoort

Haltestraat 28  Zandvoort 

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Wilhelminaweg 8  Zandvoort

Vraagprijs: € 598.000,- k.k.

Brederodestraat 89  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 875.000,- k.k.

• Een bijzonder royale vrijstaande villa met 
carport, oprit voor meerdere auto’s en zeer 
besloten, riante tuin!

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar karak-
teristieke elementen;

• Royale hal, sfeervolle woonkamer-en-suite met 
schouw en opensl. deuren naar aangrenzende 
eetkamer met schuifpui naar achtertuin,  
woonkeuken vzv div. inbouwapparatuur,  
bijkeuken/gastenverblijf, 2 luxe badkamers,  
4 slaapkamers;

• De besloten achtertuin is gelegen op het zuid-
oosten en heeft een oppervlakte van maar liefst  
ca. 230 m²!

• Woonoppervlakte ca. 180 m², perceelgrootte  
ca. 500 m², inhoud ca. 475 m³.

Juliana van Stolbergweg 17   Zandvoort

Vraagprijs:
€ 419.000,- k.k.

• Karakteristieke, halfvrijstaande 30-er jaren woning op een 
perceel van 500 m² in het “Groene Hart” van Zandvoort!

• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto’s en een garage;
• Entree, hal, toilet, keuken, bijkeuken, ruime woonkamer 

vzv eikenhouten parketvloer, schouw en openslaande 
deuren naar de achtertuin, badkamer vzv douchecabine, 
wastafel en 2e toilet, 3 slaapkamers;

• Ruim balkon, fraai aangelegde voortuin en besloten ach-
tertuin (265 m²), welke op het zuidwesten is gelegen;

• Een ruime, uitstekend onderhouden woning met veel 
authentieke details!

• Woonoppervlakte ca. 140 m², perceelgrootte ca. 500 m², 
inhoud ca. 335 m³.

• Luxe wonen in riant nieuwbouw 3-kamer  
appartement met privé-parking en balkon!

• Gelegen op de 2e (tevens hoogste) verdieping 
van Residentie “Prinsenhof” in het centrum van 
Zandvoort;

• Royale living met open keuken en toegang tot 
balkon, luxe, klassieke open keuken vzv div. 
inbouwapparatuur, luxe badkamer met zwevend 
toilet, separate inloopdouche, wastafelmeubel en 
design radiator, 2 (voorheen 3) slaapkamers;

• Het appartementencomplex beschikt over een lift; 
• Privé parkeerplaats en berging in ondergelegen 

parkeerkelder;
• Stijlvol ingericht en uitstekend onderhouden; een 

appartement om direct te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 120 m², inhoud ca. 270 m³.

Vraagprijs:
€ 429.000,- k.k. 

• Op A1-locatie in Zandvoort gelegen horeca-
bedrijf met bovenwoning te huur aangeboden!

• Horecabedrijf/voorheen tapasbar: ca. 90 m² bvo 
(incl. keuken, toiletgroep en kelder);

• Bovenwoning ca. 55 m² incl. dakterras op het 
zuiden;

• Gebruik: horeca;
• Overeenkomst: standaard ROZ, duur van de 

overeenkomst: 5 + 5 jaar;
• Ingangsdatum: per direct mogelijk!

Huurprijs: € 3000,- per maand 
excl. BTW en excl. GWL

• Wegens emigratie te koop aangeboden: eenge-
zinswoning in het “Groene Hart”!

• Royale woonkamer met toegang tot achtertuin 
en semi-open keuken, moderne keuken in  
L-opstelling vzv div. inbouwapparatuur en toe-
gang tot tuin, 3 slaapkamers op 1ste verdieping 
en 4e ruime slaapkamer met dakkapel op zolder, 
moderne badkamer met douchecabine, was-
tafelmeubel, wandcloset en designradiator;

• Deze 50-er jaren woning beschikt over een 
voortuin op het zuidwesten en een besloten, 
onderhoudsvriendelijke 12 meter diepe achter-
tuin op het noordoosten met stenen schuur;

• Een charmant woonhuis op een geliefd stukje in 
het “Groene Hart” van Zandvoort!

• Woonoppervlakte ca. 120 m², perceel ca. 190 m², 
inhoud ca. 280 m³.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Verjaardagsborrel Chin Chin
Vrijdag 18 mei is het alweer een 
jaar gelden dat Bas Lemmens en 
zijn compagnon Loek Kiekens 
discotheek Chin Chin overna-
men van Serge van Lent, de vo-
rige eigenaar. Om dat heugelijke 
feit te vieren nodigen ze ieder-
een uit om van 21.00 uur tot 

23.00 uur een ‘verjaardagsborrel’ 
in hun etablissement te komen 
drinken. De beide ondernemers 
willen zo iedereen bedanken 
voor de klandizie die ze het afge-
lopen jaar mochten ontvangen. 
Discotheek Chin Chin is geves-
tigd aan de Haltestraat 20.

Programma Week van de Zee

Nieuw restaurant in de Zeestraat
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Het huidige college is nu ruim een jaar actief. Tijd 
voor een rondje vragen over de huidige stand van 
zaken. Wekelijks stelt de krant dezelfde vijf vragen 
aan een persoon uit de Zandvoortse politiek. 

1
Deze week is het woord aan:

Belinda Göransson,
raadslid VVD

2

3

5

4Vraag 1:
Wat heeft het college 
volgens u zoal bereikt in 
het eerste jaar?
Het college heeft zich na-
tuurlijk moeten verdiepen 
in de diverse dossiers, net 
als de nieuwe raadsleden. 
Concreet zijn er een aantal 
zaken geregeld: de invoering 
van de WMO, de A1-organi-
satie buiten de race om, de 
start met uitvoering van 
het Louis Davids Carré, het 
handhavingprogramma en 
recent het bestemmings-
plan Middenboulevard. En 
natuurlijk de aanzet tot 
meerdere plannen die nu 
nog niet zichtbaar zijn, maar 
die de aankomende drie jaar 
zichtbaar zullen worden.

Vraag 2:
Wat staat er voor de komende 
drie jaren bovenaan op uw 
politieke agenda?
Het vertrouwen (her)winnen 
van de mensen in de politiek 
door zaken ook daadwerke-
lijk aan te pakken en het niet 
bij mooie woorden te laten. 
Bijvoorbeeld het realiseren van 
een skatebaan voor de jeugd en 
het opzetten van een jeugd- en 
jongerenbeleid. Maar vooral, 
luisteren naar wat er in de sa-
menleving gezegd wordt, aan-
spreekbaar zijn voor mensen.

Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

Op een unieke locatie, midden in het 
centrum van Zandvoort maar toch rustig 
gelegen, wordt appartementencomplex 
‘Oranjehof’ gesitueerd.

    NOG 1 TE KOOP !
BOUW REEDS VER GEVORDERD
OPLEVERING OKTOBER 2007

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

Nog slechts één appartement beschikbaar. 
Een gezellig appartement op de eerste etage 
van 100 m² bestaande uit een ruime living met 
open keuken, twee slaapkamers en een royale 
luxe badkamer met toilet. 
In de centrale hal/entree een tweede toiletruim-
te en toegang tot de bergkast met aansluiting 
voor wasmachine en droger. 
Het appartement is voorzien van een ruim 
balkon aan de zuidzijde waardoor vanaf het 
vroege voorjaar tot in het late najaar men kan 
genieten van zon en zeelucht. 
Het complex is o.a. voorzien van een lift en een 
video/phone installatie bij de entree. 
Prijs € 295.000  vrij op naam!
Parkeerplaats in de beveiligde kelder € 27.500 
v.o.n.
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Weet u, maandag is het bij de Bruna feest
Weet u, dit is al eerder zo geweest
Weet u, vijf personeelsleden heeft Sjaak beetgenomen
Weet u, ook hij kan er niet aan ontkomen
Weet u, dit keer is onze baas de sigaar
Weet u, hij wordt zelf 50 jaar!
Weet u, dat u hem ook mag komen feliciteren
Weet u, hij zal dat best waarderen

 Sjaak, hopelijk ben je op maandag 
 voorbereid. Wij wensen je nog vele
 jaren in goede gezondheid.

Bart, Janine, José, Claudia, Lydia, Elis, Jane,
Rita, Corry, Els, Sylvia en Wil.

P.S.: Wordt over 5 jaar het motorrijden een hele klus, 
niet getreurd dan is er altijd nog de belbus!

14 t/m 31 Mei 
elk 2e artikel voor de 1/2 prijs 

Wij zijn ’s avonds tot 21.00 uur geopend

Vraag 3:
Bent u voor meer samenwer
king met de regiogemeenten 
of zelfs voor een fusie?
Ik ben wel voor samenwer-
king maar tegen een fusie. 
Samenwerking omdat we er be-
ter van worden en het dus voor-
delen biedt. Niet alleen samen-
werken om het samenwerken.

Vraag 4:
Hoe zou het bereikbaarheids
probleem van Zandvoort 
opgelost kunnen worden?
Zorgen dat het verkeer kan 
doorstromen, zodat het niet 
stagneert als mensen parkeer-
plekken moeten zoeken. Een 
beter overleg met de buurge-
meenten zou de doorstroming 
kunnen bevorderen. Ik kan me 
niet voorstellen dat de buurge-
meenten blij zijn met stilstaan-
de auto’s met ronkende moto-
ren. Het is dus in beider belang 
om dit samen aan te pakken. 
Hier dus wel samenwerken! 

Vraag 5:
Wat is uw belangrijkste 
punt voor het profiel van 
de nieuwe burgemeester?
Jong, dynamisch, met humor 
en een hoog ‘Hester-gehalte’.

Politiek Interview

Azorenhogedrukgebied speelt 
eerste viool

Wanneer deze interventies 
van lagedrukgebieden einde-
lijk eens tot staan worden ge-
bracht krijgen de genoemde 
Azorenuitlopers meer kans zich 
te ontplooien richting Benelux 
en zorgen vervolgens bij ons 
voor een wat langer weerher-
stel.

Frappant is dat de weermodel-
lerie die uitstraling van hoge-
druk wel voortdurend laat zien, 
maar dat de realisatie ervan 
nagenoeg steeds uitblijft, maar 
wie weet de komende tijd.

Met bijna 60 millimeter mei-
regen gemiddeld in Zandvoort 
en Bentveld tot en met dinsdag, 
hetgeen zo’n anderhalve keer 
de normale maandsom is, zijn 
we er nog niet, want ook de ko-
mende week zullen er nog een 
aantal liters per vierkante me-
ter bijkomen. Duidelijk moge 
zijn dat de droogte inmiddels 
behoorlijk is verlicht in zuidelijk 
Noord-Holland, maar het moet 
nog even goed doorregenen eer 
de droogteperikelen helemaal 
voorbij zijn.

Vandaag is het weer raak met de 
bijna alweer vertrouwde lekkage 
uit de lucht als gevolg van een 
nogal verkouden bovenlucht die 
weer wat buien oplevert. Ook 
Hemelvaartsdag verloopt niet 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Weersbepalend deze week blijft de spil van ons Hollandse 
weer, het bekende Azorenhogedrukgebied, dat zich voortdu-
rend ophoudt boven de wateren west van Spanje. Dit semi-
permanente hogedrukbastion tracht steeds filiaaltjes uit te 
rollen richting Frankrijk en Engeland, maar brutaal depres-
siegedrag via IJsland gooit telkens weer roet in het eten.

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

droog helaas met wat regenpe-
rikelen op het pleit, vooral het 
eerste dagdeel. De temperatuur 
is nauwelijks noemenswaardig 
met 15-16 graden dezer dagen 
in en rond Zandvoort. 
 

De rest van de week wordt niet 
zo belabberd als vorige week, 
maar het blijft wel licht labiel 
steeds, met periodiek regen-
storingen die Nederland (net 
niet) schampen. Er zullen ook 
voldoende aardige weermo-
menten zijn met de zon er goed 
bij en uiteraard droge dagdelen, 
zoals op vrijdag. Mocht het dan 
wat langer uitklaren, tippen we 
nog even aan de 18 graden.

Het weekendweer zal ook niet 
slecht uitpakken met regelma-
tig zon, maar er zou een zwak 
front kunnen schampen en nog 
even wat (mot)regen kunnen 
loslaten. 

Er zijn aanwijzingen dat het 
richting einde maand een stuk 
warmer zou kunnen worden 
en dan moeten we denken aan 
temperaturen van 25 graden 
en meer bij een meer zuide-
lijke component in de wind. 
Volgende week opheldering 
over een eventueel zomers 
meislot. 

Weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 14 18 16-17 15-16 

Min 8 11 11 10

Zon 20% 35% 40% 40%

Neerslag 65% 10% 35% 35%

Wind zw. 4-5   zw. 3-5  wzw. 3-5  wzw. 3-5     

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

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.

Gaarne wil ik reageren op de 
plannen met betrekking Midden
boulevard en omgeving.

Eigenlijk zie ik ook wel dat er 
kleinschalig iets moet worden 
aangepast aan deze buurt. 
Voormalig Dolfirama moet op
geknapt worden en het Van 
Fenemaplein mag best opge
fleurd worden. Badhuisplein: 
b.v. desnoods uitbreiding Casino, 
prima! Maar laten we van de 
WATERTOREN afblijven. Op 
bijna elke foto of ansichtkaart 
van Zandvoort is dit gebouw 
zichtbaar. Ikzelf gebruik het re
gelmatig om toeristen de weg te 
wijzen. Waarom wordt het niet 
gebruikt om er appartementen 
in te herbergen of is er met de 
huidige technieken geen moge
lijkheid het restaurant in ere te 

herstellen? Het was een unieke 
plek waar je wat kon eten met 
een uniek uitzicht op ons nog 
steeds fraaie dorp. Ik zie nog 
steeds de paniek die er was toen 
dit stukje Zandvoort dreigde af 
te branden.Inmiddels ben ik een 
handtekeningenactie gestart 
tot behoud van dit gebouw. 
Het leuke hiervan is dat deze 
bedacht en uitgewerkt is door 
mijn vrouw en deze geboren is in 
Wijk aan Zee! Te zijner tijd wil 
ik deze aanbieden aan een van 
onze bestuurders, om duidelijk 
te maken dat er in Zandvoort 
nog steeds mensen zijn die wel 
om hun plaats geven. 

Voor reacties of handteke
ningen kunt U terecht in de 
Pakveldstraat 19. 
Ook kunt U mailen 
ijzerhandeldelip@hetnet.nl of 
peterliesbethversteege@casema.nl

Peter Versteege

Als bewoonster van de Elzbacher
straat 2 (in het stationsgebouw) 
wil ik graag het volgende kwijt.

Al heel lang ergerde ik mij aan 
hoe het Stationsplein er lange 
tijd uit zag. Ik werk al 13 jaar 
als toiletdame beneden op het 
perron. Het regende klachten, 
ook door buitenlanders, over de 
lelijke toestand voor het station. 
Maar nu is daar een geweldige 
verbetering gekomen, dankbaar 
ben ik over het feit dat het er nu 
keurig uitziet.

Mijn dank gaat uit naar de 
gemeente en publieke werken. 
De paaltjes voor mijn voordeur 
staan er nu ook, omdat het voor 
mij moeilijk was om de deur uit 
te gaan zonder door een fietser 
te worden overreden. Nogmaals 
prima gedaan: bedankt!

Met vriendelijke groeten,
Mevr. Ansje Davids
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Prachtig slot jazzseizoen
Het laatste concert van Trio Johan Clement was een explosie 
van muziek en ritmische klanken. Harry Allen wist afgelopen 
zondag met zijn saxofoon het publiek in vervoering te bren-
gen. Na afloop kreeg hij terecht een staande ovatie.

door Lienke Brugman 

“Hou u vast”, had Eric Timmer-
mans al gewaarschuwd, “dit 
wordt een spectaculair optre-
den.” En dat werd het. Als in-
tro speelde het trio van Johan 
Clement ’Five Brothers’. Daarna 
was het de beurt aan saxofo-
nist Harry Allen, hij verbaasde 
het publiek met zijn muzika-

liteit en vingervlugheid op de 
saxofoon. Na ‘Tanjerie’ en ‘Sky 
Dark’ volgde ‘Meditation’, een 
gevoelige ballade die door het 
enthousiaste publiek erg werd 
gewaardeerd.

Zowel Clement, Timmermans 
als Frits Landesbergen wisten 
de saxofonist goed aan te vul-
len, waarbij het enthousiaste 

drumspel van Landesbergen 
opviel: wat een interactie!

In de pauze vertelde Timmer-
mans dat het trio komend  
seizoen weer optredens 
gaat verzorgen in De Krocht. 
“Ondanks een tekort op onze 
begroting gaan we er toch 
weer tegenaan”, vertelde hij 
enthousiast, “in de hoop dat 
de Gemeente Zandvoort ons in 
het nieuwe seizoen wél subsi-
die wil geven. Dat maakt de op-
tredens een stuk makkelijker.” 

Na de pauze met bekende 
nummers als ‘Just in Time’, 
‘How high the Moon’, ‘Blues’ 
(een gevoelige ballade), werd 
een spetterend slotstuk opge-
voerd (End of a live affaire). Met 
een staande ovatie bedankte 
het publiek het trio, maar ze-
ker ook Allen die, na optredens 
in Zwitserland, Parijs, Italië, 
Spanje en Hoofddorp, weer 
terugkeert naar de USA. 
Voor komend seizoen kan men 
informatie krijgen via www.
jazzinzandvoort.nl 

C U L T U U R

door Nel Kerkman

Masterclass
In de voortuin van het 
Zandvoorts museum staat 
nog een bronzen beeld. Het 
is de beeltenis van de huidige 
dorpsomroeper Klaas Koper. 
Tijdens de festiviteiten rond 
de viering van het 700-jarig 
bestaan van Zandvoort zijn 
op uitnodiging acht studen-
ten van de Amsterdamse 
Wackers Academie gevraagd 
voor een speciale masterclass. 
Onder deskundige leiding van 
de beroemde Nederlander 
Kees Verkade boetseerden 
de studenten het hoofd van 
Klaas Koper die model stond 
in het voormalige atelier van 

Cultuurprijs 700 is een 
feit, misschien krijgt 
dit initiatief ooit nog 
een vervolg.

Mara Dominioni
De Italiaanse Mara 
Dominioni is in 1967 in 
Zwitserland geboren. 
Voordat ze als kun-
stenaar ging beeld-
houwen, studeerde ze 
bouwkunde in Zurich. 
Vervolgens volgde ze 
lessen in Amsterdam 

bij de Wackers Academie en 
in Miami, Florida. Haar beeld-
houwwerken hebben een 
klassiek karakter waar vooral 
de werken van Michelangelo, 
Rodin en Camille Claudel haar 
inspireren. Mara Dominioni is 
gefascineerd in de innerlijke ziel 
en maakt prachtige sculptu-
ren zowel in brons als in steen. 
Vanaf 1995 heeft ze borst-
beelden in opdracht gemaakt 
waar onder andere de Franse  
kardinaal Jules Mazarin en 
natuurlijk Klaas Koper. Ze won 
diverse prijzen waaronder de 
Kees Verkade Cultuurprijs 700 
en de George Gachprijs U.S. 

Verkade, het landgoed van 
Groot Bentveld te Bentveld. 
Ruim 700 Zandvoorters fun-
geerde als jury en zij stemden 
vervolgens op de creatie die 
hen het meest aansprak. De 
meeste stemmen (221) gin-
gen naar de sculptuur van 
de Italiaanse beeldhouwster 
Mara Dominioni en haar ont-
werp werd in brons gegoten. 
Onder grote belangstelling 
onthulden op 5 juni 2004 Kees 
Verkade en burgemeester M.R. 
van der Heijden het beeld, on-
der toeziend oog van onder 
andere Mara Dominioni en 
Klaas Koper. De Kees Verkade 

Beeldhouwwerk: 
 Klaas Koper, 2004
Materiaal: 
 Brons  
Afmeting hoogte: 
 1.80 (incl. sokkel) 
Plaats: 
 Gasthuisplein Zandvoorts Museum
Beeldhouwster: 
 Mara Dominioni  

Beeldig Zandvoort

‘De mens is een krant die je leest voor de 
roddelrubriek en de strips en niet voor 

de kwaliteit van de berichtgeving.’
Marco Termes

Spreuk van de week:

Merel Jansson

dat ze fibromyalgie heeft. Als 
ze tijdens een vakantie een 
digitale camera van iemand 
te leen krijgt, is ze meteen 
verkocht. Haar nieuwe hobby 
is geboren. Tijdens korte wan-
delingen door de duinen of in 
de tuin zittend op een krukje 
als het lopen moeilijk gaat, 
fotografeert ze alles wat ze 
tegenkomt: mensen, dieren 
en dingen. 

Creativiteit
Er gaat geen dag voorbij of 
Merel schiet wel een ‘plaatje’ 
waarbij ze zich niet laat vast-
leggen door een onderwerp. 
Ze blijft alles opnieuw bekij-
ken steeds vanuit een andere 
hoek en met andere ideeën. 
Met veel creativiteit probeert 
Merel sterke, simpele beel-
den te maken door middel 
van kleur en met gevoel voor 
humor. Sommige foto’s (mo-
tivators) zijn voorzien van een 
spreuk en zijn zeer geschikt als 
ansichtkaart. 

Haar foto’s (waarvan enkelen 
op linnen zijn gedrukt) zijn 
te koop. Voor meer informa-
tie: www.picturebird.nl. De 
openingstijden van Pluspunt, 
Flemingstraat 180, zijn: maan-
dag t/m vrijdag tussen 10.00 
en 17.00 uur.

Spraakmakende foto-expositie
In het gebouw van Pluspunt Noord bestaat er de mogelijk-
heid om te exposeren. Tot aan de sloop van het gebouw (eind 
juli) is er sinds kort een nieuwe, misschien wel de laatste, 
foto-expositie. Het er eentje die zeker de moeite van een  
bezoek waard is. 

door Nel Kerkman

De foto’s die Merel Jansson in 
Pluspunt laat zien, zijn onder 
te brengen in diverse thema’s: 
vlinders, bloemen, architec-
tuur en keukengerei. Alleen 
geeft Merel aan deze normale 
onderwerpen nét dat bijzon-
dere tintje. 

Foto’s met gevoel
Het is de manier waarop zij het 
subject benaderd wat een heel 
andere dimensie aan de foto 
geeft. Zo heeft ze een bijzonde-
re foto gemaakt van een vlinder 
die net een half uurtje geleden 
uit zijn cocon is gekropen. Een 
leuk verhaal achter de foto is 
dat ze de vlinders zelf kweekt. 
Ook een doodnormaal spiegelei 
is door zijn vorm een kunstob-
ject geworden. Geweldig zijn 
de witte billen met de twee 
artistiek gekleurde handen 
erop. Een leuke vondst zijn de 
hoefijzers waarvan de schaduw 
een hart vormt. 

Passie
Merel Jansson werd in Haar-
lem geboren en wilde heel 
graag naar Zandvoort ver-
huizen. In 2000 kwam haar 
droom uit maar werd in 2001 
onverwachts ziek. Van de reu-
matoloog kreeg ze te horen 

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

ZANDKORRELS 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: meu-
belen, oud speelgoed, 

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 informatie,
bel: 06-42053349

 Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij 
alle PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 
(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 
Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. 

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

Gevraagd: 
Jonge dames voor 
erotieke massage 

voor gehandicapte. 
Discretie verzekerd. 
€150. Tel. 5716998

.................
Gezocht: Leuke oppas 

voor onze dochter (6jr.). 
wisselende avonden, 

meestal in het weekend. 
Woon je ook in 

Zandvoort en zoek 
je een oppasadres? 

bel 06-4138 9387
.................

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44+48, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl 

 Parttime werken 
            bij Albert Heijn?

We zijn op zoek naar caissières, vulploegmedewerkers en verkopers.
Je kunt goed samenwerken, want teamwork is voor ons heel belangrijk.

De werktijden liggen tussen 07.00 en 21.00 uur op maandag t/m zondag.
Wij bieden contracten voor maximaal 12 uur per week, een aantrekkelijk 
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Belangstelling? Solliciteer via onze site of schrijf naar Albert Heijn, 
t.a.v. Gerard Leutscher, Grote Krocht 9, 2042 LT Zandvoort. 
Bel voor meer info Gerard Leutscher op 023-5712657.

Kijk voor uitgebreide functie-informatie op 

www.ah.nl/werk

Voor onze winkel in Zandvoort, zijn we op zoek naar 
enthousiaste parttime medewerkers (m/v).

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie is 
de praktijk gesloten

van 16 t/m 30 mei 2007
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!!

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Saxofonist Harry Alan te gast bij Trio Johan Clement



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

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 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.

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle artikelen 5% korting

 Wij adviseren u ook  
graag op het gebied van  

woninginrichting

Bij aankoop van 250 gr.
Parmesan Reggiano

Gratis pot pasta sauce
van Jamie Oliver!

In	de	maand	mei:
Malse	Ierse	kogelbiefstukken

3	stuks:	€	6,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op onze mooie
collectie houten stoelen!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Schouderham +
Berliner +

Gebraden Gehakt  

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% korting op een 
persoonlijk consult
Kijk op www.newwaves.nl

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.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

H H H H H

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

ZandvoortPas op  het 
Zandvoortse strand

Ook adverteren op de ZandvoortPas strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Voor ZandvoortPas houders bij 
een diner een gratis kopje koffie.

Strandpaviljoen 9
Tel. 023 - 571 8888

Maandag t/m vrijdag
Dagschotel: € 7,50

Strandpaviljoen Wander&Karin biedt alle 
ZandvoortPas houders gedurende de maand 
mei een korting van 25% op de aanschaf van een 
seizoenkaart 2007 voor een strandbed en windscherm.

Kom zaterdag 26 mei naar het Circuit Park Zandvoort
en maak de kwalificaties live mee!

Zaterdag 26 mei 
op vertoon van de ZandvoortPas

 Gratis toegang!

Programma zaterdag 26 mei:
Kwalificaties	

Dunlop SportMaxx Clio Cup  
Formule Ford
Seat Cupra Cup
Samsung BMW 130i Cup
NEC FR2.0 
NEC FR2.0
Pauze
Samsung BMW 130i Cup
Formido Suzuki Swift Cup

Races
Race 1   Dunlop SportMaxx Clio Cup
Race 2   Formule Ford
Race 3   Seat Cupra Cup  

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl
Tel.nr. 023	5740740

09:30
10:00
10:30
1 1 :00
1 1 : 30
12:00
12:20
13:20
13 :50

14 :25
1 5 : 1 5
16:00

09:50
10:20
10:50
1 1 : 20
1 1 : 5 0
12:20
13:20
13:40
14 : 10

15 :05
15 : 50
18:00

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Op vertoon van uw ZandvoortPas:
van 17 mei t/m 30 mei:

10% korting op de nieuwe collectie
schoenen en slippers van Esprit!

Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

Pinksterraces 26 t/m 28 mei

Maximaal 2 personen per ZandvoortPas
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Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Feestcafé 
De Vrolijke Koster

Een gewoon gezellig Amsterdams feestcafé.
Je kunt bij ons als je wilt, zingen, dansen en sjansen.

Zaterdag 26 mei Live muziek
”Gerry Holland”
Wij zijn 7 dagen per week geopend 
Nieuwe openingstijden: van 19.00- tot 03.00 uur

Feestcafé De Vrolijke Koster 
Kosterstraat 9, 2042 JJ Zandvoort. 
Tel.: 06-49971131

Zaterdag 19 mei

”The Mainstream 
Jazz Combo”

vanaf ± 20.00 uur

Café Oomstee

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

Restaurant ‘Cinq’ presenteert:

Kreeften 
& 

Oesters
Take Five heet u van harte welkom 
in à la carte restaurant Cinq waar u 
culinair kunt genieten van o.a. wilde 

Canadese kreeft en diverse oesters. 
Zowel de kreeft alsmede de oesters worden, 

rechtstreeks vanuit ons homarium, 
door onze chef-kok 

op verschillende wijze bereid.

De keuken van restaurant Cinq is 
dagelijks geopend van 18:00 uur tot 21:30 uur

Voor reserveringen: 023-5716119 / info@tfaz.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. 06-10792723 

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)

maak nu kennis met 

de reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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

Als pleiter voor het behoud van het Zandvoorts erfgoed en 
voorstander van de instandhouding van Zandvoort als dorp, 
vond ik de pittoreske dorpspomp op het Gasthuisplein een 
bijzonder aanwinst. Maar hoe zit het nu eigenlijk met die 
pomp, waar is hij gebleven?

& Heden
Verleden

door Cor Draijer

In 1988 wilde de Rotary Club 
Zandvoort een replica laten 
maken van de dorpspomp 
die op het Kerkplein had ge-
staan. Het toenmalige colle-
ge van B&W was erg blij met 
de pomp want men vond dat 
deze een bijdrage kon leve-
ren aan het kleinschalige en 
authentieke karakter van het 
oude Zandvoortse centrum. 
Steenhouwer Lavertu maak-
te de pomp naar een ont-
werp van architectenbureau 
Wagenaar, die aan de hand 
van foto’s van de waterpomp 
op het Kerkplein een ont-
werp maakte. Wagenaar liep 
begin jaren ’70 al met plan-
nen rond om de dorpspomp 
in ere te herstellen. De Rotary 
Club Zandvoort bekostigde 
de pomp uit gelden van de 
opbrengst van een in 1988 
gehouden loterij. Tevens zijn 
er uit diezelfde opbrengst 150 
rolstoelen gekocht voor een 
ziekenhuis in Argentinië.

Bekostiging
In de raadsvergadering van 
28 augustus 1990 ging men 
akkoord met het cadeau 
ter waarde van fl. 20.000. 
Vervolgens ontstond er on-
enigheid bij de gemeente 
waar de dorpspomp dan 
precies zou moeten komen. 

Allerlei locaties werden aan-
gedragen zoals het plantsoen-
tje tegenover het raadhuis, 
het Schelpenplein, het Jan 
Snijerplein, het Gasthuishofje 
en zelfs Nieuw-Noord. Pas in 
1991 werd besloten de pomp 
te plaatsen naast het toenma-
lige Cultureel Centrum, thans 
het Zandvoorts Museum. Wel 
was er de angst dat de pomp 
aan vernielingen bloot zou ko-
men te staan. De RABO-bank 
besloot om de aanleg van de 
pomp te bekostigen alsmede 
de exploitatiekosten van het 
eerste jaar, toen nog 3500 har-
de guldens, op zich te nemen. 

Verhuizing
Kort nadat de pomp geplaatst 
was, vernielden vandalen het 
pompsysteem en de zwengel. 
Ook verdween er een deel van 
de natuursteen. In 1996 werd 
er gesproken over het verplaat-
sen van de dorpspomp naar 
het Gasthuishofje vanwege de 
aanhoudende vernielingen. De 
bewoners vonden dit wel leuk 
maar de kosten van de ver-
huizing van de pomp was vol-
gens architect Wagenaar net 
zo duur als de pomp zelf. En 
nu, na het ‘renoveren’ van het 
Gasthuisplein 
( w a a r o n d e r 
het plaatsen 
van een beton-

nen podium met fonteinen), 
is de dorpspomp uit het zicht 
verdwenen en een stille dood 
gestorven. De pomp is afge-
voerd door de aannemer die 
de ‘renovatie’ van het plein 
ter hand had genomen.

Gratis water
Tijdens de hoorzittingen  
van de zogeheten ‘Klank-
bordgroep Gasthuisplein’ 
sprak architect Wagenaar al 
zijn zorgen uit over het tijde-
lijk weghalen van de dorps-
pomp, maar een honende 
ambtenaar sprak dit tegen. 
Ook werd door Wagenaar 
gemeld dat het water door 
PWN gratis wordt geleverd 
omdat de dorpspomp een 
schenking is. Vervolgens 
hebben ooggetuigen gezien 
dat de waterleiding van de 
dorpspomp is doorgetrokken 
naar de waterverslindende 
fonteinen. Dit is een rare 
zaak want daarvoor was het 
gratis leveren van water op 
bescheiden schaal helemaal 
niet bedoeld. 

Restant pomp
Wat er van de dorpspomp 
over is, is mij verteld, ligt in 
delen ergens als een hoopje 
puin op een gemeentelijke 
opslag. Dit lijkt me nu niet de 
bedoeling van een geschenk. 
De verantwoordelijke amb-
tenaren zouden zich moeten 
schamen om zo om te sprin-
gen met een duur geschenk. 
Het zou goed zijn om alles op 
het Gasthuisplein in de ori-
ginele terug te brengen, ook 
de dorpspomp. Dan wordt 
het straks misschien weer 
gezellig op het nu kaalge-
slagen plein.

Het drama van de dorpspomp

Hoe goed kent u 
Zandvoort van vroeger?

Op dinsdag 22 mei presenteren Genootschap Oud Zandvoort 
en de Openbare Bibliotheek Duinrand een speciale middag 
met als thema: onbekend Zandvoort.

Uit de schoenendoos van het 
Genootschap zijn oude foto’s 
gehaald waarvan men geen 
idee heeft waar of wie er afge-
beeld zijn. Misschien kunt u ons 

op weg helpen? U bent komen-
de dinsdag om 14.30 uur van 
harte uitgenodigd in de expo-
sitieruimte van de bibliotheek, 
Prinsesseweg 34, Zandvoort.   

Informatiemiddag voor 
blinden en slechtzienden

Donderdag 31 mei aanstaande zullen medewerkers van Visio een 
informatiemiddag organiseren in de Zandvoortse bibliotheek. In 
de expositieruimte zullen zij informatie verstrekken aan iedereen 
die slechtziend of blind is maar ook aan ziende belangstellenden.

Visio is een instelling voor 
slechtzienden en blinden van 
alle leeftijdscategorieën. Zij 
doen onderzoek en geven voor-
lichting over hulpmiddelen en 
geven advies daarover. Na de 

voorlichting is er gelegenheid 
om allerlei hulpmiddelen, die 
geschikt zijn voor slechtzien-
den en blinden, te bekijken en 
te testen. De middag duurt van 
14.00 uur tot 15.30 uur. 

Nieuwe NVM makelaar 
in Zandvoort

Actieve makelaardij tegen 
scherp tarief! Dat is de slogan 
van Greeven makelaardij, het 
familiebedrijf dat is gevestigd 
in hartje centrum. 

Dinsdag 17 april vond er een 
feestelijke happening plaats 
op het hoofdkantoor van de 
NVM in Nieuwegein. Met het 
opzeggen van de eed: “zowaar 
helpe mij God almachtig” is 
Timo Greeven beëdigd als 
NVM makelaar- taxateur. 

Timo Greeven: “Dit is een  
uitstekende ontwikkeling 
voor ons kantoor. Wij kun-
nen de klanten nu écht  
alles aanbieden wat er  
vandaag de dag wordt ver-
wacht van de moderne ma-
kelaar. Een kantoor op een 
A1-locatie midden in het 
centrum, het lidmaatschap 
van de NVM en adverteren 
op www.FUNDA.nl, de best 
bekeken woningensite van 
Nederland.” 

Foto’s: Fotoarchief GOZ
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Loeris eindelijk op ‘zijn’ paaseiland

Het bleek al snel dat Richard 
hard kan zwemmen. “Ik 
zwom een keer zonder dat 
ik het wist een tijd waarmee 
ik me kwalificeerde voor de 
Noord-Hollandse kampioen-
schappen, dat is wel lachen”, 
zegt Richard nuchter. Dit 
jaar heeft hij zich al gekwa-
lificeerd voor de Nederlands 
Kampioenschappen Zwem-
men in Eindhoven. Op 15, 16 
en 17 juni gaat hij voor alle vier 
de afstanden. “Mijn beste slag 
is de borstcrawl, maar dit jaar 
gaat de schoolslag ook wel 
aardig. Ik hoop met name op 
die twee afstanden hoge ogen 
te gooien.”

In Eindhoven wordt er ge-
zwommen in de Tongelreep, 
het zwembad waar Pieter van 
den Hoogenband ook altijd 
trainde. “Het zou wel gaaf zijn 
om net zo goed als hem te kun-
nen zwemmen, maar we zien 
het allemaal wel. Voorlopig 
lekker trainen.” Richard traint 
vijf dagen in de week, soms zes, 
in het Aqua Romana bad van 
Center Parcs en in Beverwijk. 
“Het Zandvoortse parkbad is 

Richard Kras
In the Picture…

Heb je ff…
met Lars Carree 

JONG!

I Know Where It’s @

   

Donderdag 17 mei: 
Na een middag vol activiteiten op het strand 
(o.a. admiraalzeilen op zee en demonstraties 
door verschillende reddingsinstanties), ont-
spannen bij strandtent 4: Safari Club. Om 
20.00 uur roepen ‘The Surphonics’ met hits 
van de Beach Boys de good vibrations van  
zomer, strand en vakantiegevoel op. Vanaf  
21.00 uur wordt het dansen en genieten met 
DJ Mea Culpa. Entree is gratis.

Zaterdag 19 mei: 
Deze week in Sandbar: vanaf 22.30 uur Ben Reel 
live from Ierland. Entree is gratis en vanaf 21 
jaar. Het licht gaat pas uit om 05.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.sandbar.nl 

Zondag 20 mei: 
Bruxelles aan Zee komt met iets nieuws: 
Eb&Vloed. Het is een initiatief om een leuk, 
relaxed en gezellig feest op het Zandvoortse 
strand te creëren. Van 17.00 tot 23.30 uur ge-
nieten met Dj Georgio, Dj Sven en live on stage 
de band ‘De Shit’. Met act performers, cocktails 
en lekker eten en drinken!

Zondag 20 mei: 
Het is zondag en dat betekent: Sundale bij 
Bloomingdale aan Zee! Van 16.00 tot 00.00 
uur dansen op de muziek van o.a Jeroenski, 
Sergio Flores en Roog. Kaartjes à €10 zijn ver-
krijgbaar aan de deur. 

24 jaar en zelfstandig ondernemer

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie

Zwemmen kan hij wel,  
Richard Kras. Al ruim zes jaar 
is hij lid van zwemvereniging 
De Zeeschuimers in Zand-
voort. “Het is eigenlijk be-
gonnen door mijn vader. Hij 
zwemt zelf ook en door hem 
ben ik gaan zwemmen”, ver-
telt Richard.

Richard Kras is 15 jaar en woont 
samen met zijn broer Michael, 
zijn zusje Patty en zijn ouders 
in Zandvoort . Zwemmen 
zit de familie in het bloed 
want zowel zijn broer, zusje 
en vader zwemmen bij De 
Zeeschuimers. 
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Hoe heet je weblog/website?
“www.medi-rent.nl en www.koopaed.nl”

Wat staat er op?
“Informatie over ons bedrijf in het algemeen. Medi-Rent verzorgt 
opleidingen op het gebied van de acute medische hulpverlening. 
Denk aan Eerste Hulp, reanimatie, bedrijfshulpverlening en an-
dere medische opleidingen. Daarnaast staat er informatie op 
over AED’s (automatische externe defibrillators), accessoires, 
prijzen en technische informatie.”

Wat wil je ons ermee vertellen en laten zien?
“Mensen kunnen van de site veel informatie halen over ons be-
drijf en onze werkzaamheden. Iedereen die bedrijfshulpverlener 
is of wordt, kan deelnemen aan de (basis)opleiding. Er is geen 
vooropleiding vereist.”

Hoeveel 
hits heb je?
“Dit is verschillend, 
ongeveer 100 tot 
150 per week per 
site. Onze sites 
zijn kort geleden 
geupdate en heb-
ben een nieuw ui-
terlijk gekregen.”

Doe mee met de Grootste 
Hondenwandeling 2007

Op zondag 20 mei wordt in Hellevoetsluis de 5e 
landelijke recordpoging Grootste Hondenwan-
deling gehouden. Iedereen kan meewandelen 
langs een parcours van 6,5 km onder muzikale 
begeleiding van BZM (de Band Zonder Maat). 

Mijn vriendin Lenneke loopt 
elf weken stage in een zie-
kenhuis in Tanzania (Afrika). 
Erg stoer! Deze week geen 
column, maar een indruk-
wekkende indruk uit haar 
leven in Moshi.
‘De eerste dag op de afde-
ling viel mijn oog op een 
meisje. Ze zat op een krukje 
naast het bed en aan haar 
gezicht af te lezen voelde ze 
zich heel beroerd. Het meis-
je heeft een hartafwijking, 
maar er zijn geen artsen 
die de kennis hebben om 
haar te opereren. Dus daar 
zit ze dan... dag in dag uit. 
Haar vader altijd naast haar. 
Ondanks dat ze vreselijk be-
nauwd is en haar lichaam 
vol met vocht loopt, verbaas 
ik me telkens weer over de 
kracht die ze heeft om door 
te gaan. 
“Geweldig zo’n telefoon!”, 
moet Peter Julius, een jon-
getje van 8 met leukemie 
gedacht hebben. Ik kwam 
even met hem dollen van-
daag en plots haalde hij 
een foto uit zijn tas. Daarop 
stond hij, zittend in zijn bed 
een aantal maanden gele-
den, erg ziek. Het leek wel 
of hij wilde zeggen: kijk 
eens hoe ik er nu uit zie! 
Hij was aardig opgeknapt 
van de medicatie. Omdat 
ie zo enthousiast was over 
de foto pakte ik mijn tele-
foon en hebben we samen 
van alles om ons heen ge-
fotografeerd: van plastic 
etensbakjes tot zijn matras 
en natuurlijk moest ik ook 
even in beeld. Toen zijn 
moeder gearriveerd was, 
kwam hij me halen. Want 
ik moest dat rare ding, wat 
mobiele telefoon heet, wel 
even laten zien natuurlijk. 
Bij sommige kindjes kan ik 
als blanke maar beter uit de 
buurt blijven. Bij het zien 
van mijn persoon verkrimpt 
hun gezichtje, gaan ze heel 
zuur kijken en zetten ze het 
toch op een krijsen! En die 
moeders maar lachen. Ha 
ha, ja ik ga al!’

Op de Kinder-
afdeling in 
Tanzania

Column

Stephanie

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 

LANDSCHAPS SCHILDEREN
Pluspunt organiseert van 20-5 a.s. vijf lessen landschapsschilde-
ren onder leiding van docent/kunstenaar Bert Wils. Deze cursus 
is een introductie voor het schilderen/tekenen van landschap-
pen. De cursus begint elke zondag om 10.00 uur in het gebouw 
van Pluspunt Noord en u bent om 14.30 uur weer terug. De 
kosten bedragen 100,-euro. U gaat zoveel mogelijk naar buiten, 
voornamelijk naar het omliggende duingebied op loopafstand. 
Bij slecht weer werken we binnen.
Aan bod komen achtereenvolgens: het schetsen ten behoeve 
van een uit te werken schilderij en het schilderen alla prima (nat 
in nat) in de natuur. De persoonlijke voorkeur van de cursist is 
uitgangspunt voor de keuze van de techniek.

MOKUM IN ZANDVOORT 
Vrijdag 18 mei Opera Pietje
Opera Pietje werd in 1936 geboren in de Amsterdamse Jordaan 
en woont er nog steeds. Dat er onder de Jordanesen veel ope-
raliefhebbers zijn is bekend, maar Piet Bos (alias opera Pietje) 
begon in zijn kindertijd reeds met het verzamelen van operamu-
ziek. Begrijpelijk dat zijn collectie is uitgegroeid tot een omvang-
rijke hoeveelheid lp’s, cd’s, en tapes.

Piet Bos zong zelf bij het Amsterdams Operakoor, studeerde 
2 jaar muziek en kreeg zanglessen van Franco Bordoni, Len 
del Ferro en Guiseppe Pietrarelli. Daarnaast werkte Piet als 
marktkoopman en was een bekend gezicht op de Amsterdamse 
Noordermarkt, de Albert Cuyp en het Waterlooplein.

De organisatie is daarom zeer verheugd dat hij voor Mokum 
in Zandvoort een gaatje vrij heeft in zijn volle agenda. Speciaal 
voor deze middag houdt hij een lezing met beeld en geluid over 
het leven van Christina Deutekom.  

Mokum in Zandvoort wordt gehouden in de expositieruimte 
van de openbare bibliotheek Zandvoort. De middag begint om 
14.00 uur en de entree is 2,-.
Voor mensen die slecht ter been zijn kan men gebruik maken 
van de belbus. 023 571 7373

HET ZONDAGMIDDAGPODIUM
20 mei van 14.30 – 16.30 uur.
Het Zandvoorts Mannenkoor  

Het Zandvoorts Mannenkoor staat midden in de Zandvoortse 
gemeenschap. Dit blijkt wel uit het feit, dat we zij in samen-
werking met verschillende organisaties zich inzetten bij Konin-
ginnedag, Dodenherdenking, 95 jarig bestaan van de Kennemer 
Golfclub, Reddingsboot, voor de Rotaryclub (Zomer Zotten-
festival) etc. Het repertoire omvat, door hun 25-jarige ervaring, 
een grote variëteit aan stukken. Moderne muziek, Opera, Ope-
rette, Musical, Shanty en af en toe een klassiek stuk. Kerst en 
nieuwjaarsconcerten vinden zij ook leuk om te doen.

Kom voor een gezellige, muzikale zondagmiddag naar 
De krocht (Grote krocht 41)

De vrijwilligers van het Zondagmiddagpodium zullen u hartelijk 
ontvangen, in de pauze staat er een kopje thee of koffie voor u 
klaar en er is vervoer beschikbaar door de belbus.
Dit alles voor de superlage toegangsprijs van  € 4,= 

De sponsors van het eve-
nement doneren €1 per 
persoon en per hond voor 
de Dierenhulpspaarpot. 
Uit deze spaarpot, die 
wordt beheerd door de 
Dierenbescherming , 
worden cheques van 
€1000 gefinancierd voor 
goede dierendoelen zo-
als Stichting AAP, Serpo en Stichting Cavia. 

Zandvoort-Hellevoetsluis is ca. 1,5 uur rijden, 
maar dat is alleszins de moeite waard!
Naast de grootste hondenwandeling is op het 
evenemententerrein van alles te beleven voor 
groot en klein: de Kids for Animals Show, een 
springkussen, vele info-stands, een uitgebreide 
horeca, te veel om op te noemen. Het startschot 
voor de wandeling wordt gegeven door dieren-
arts en TV-bekendheid Henk Lommers. 

Alle deelnemers, ook de honden, krijgen een 
leuke attentie. Bovendien krijgen de baasjes 
voor onderweg een flesje water voor de dieren 
mee. Meer weten over deze recordpoging? Kijk 
op www.hondenwandeling.nl

25 meter lang en een normaal 
wedstrijdbad hoort 50 meter 
lang te zijn. Om toch goed te 
kunnen trainen ga ik dus vaak 
naar Beverwijk.” 

Of Richard nog wel tijd over 
heeft voor andere dingen, ant-
woordt hij kort maar krachtig. 
“Ik heb een vriendin en zij zit 
net als ik op de Gertenbach. 
Verder moet je veel combi-
neren en raak je aan de druk 
gewend. Dit jaar is mijn eind-
examenjaar. Wordt wel even 
druk maar dat komt wel goed”, 
aldus Richard. 

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Wisseling voorzitter ANBO Zandvoort
Vriendelijk en goedlachs. Zo werd Take Huberts (76) om-
schreven. De scheidend ANBO-voorzitter van de afdeling 
Zandvoort ontving van het landelijk hoofdkantoor een oor-
konde met insigne. De ledenvergadering ging akkoord met 
het bestuursvoorstel om Jaap Molenaar als nieuwe voorzitter 
te installeren.

“Een voorzitter is als een 
schakel in een ketting.” 
In een korte, beschei-
den toespraak nam 
Take Huberts afscheid 
als voorzitter van ‘zijn’ 
ANBO. Vorige week 
dinsdag hield de bond 
voor 50-plussers afde-
ling Zandvoort haar 
jaarlijkse ledenverga-
dering. De ruim zestig 
aanwezige leden in het 
Gemeenschapshuis 
dankten Huberts met 
een gul applaus.

Welletjes
Halverwege de strak 
geleide vergadering kwam het 
langverwachte agendapunt 
aan de orde. De bestuurswis-
seling was al maanden gele-
den aangekondigd. Na 15 jaar 
voorzitter te zijn geweest van 
ANBO Zandvoort vond Take 
Huberts het welletjes: “Het 

voorzitten van deze verga-
dering is voor mij de laatste 
keer.” Voornamelijk om ge-
zondheidsredenen legde hij 
de voorzittershamer neer. “Ik 
blijf adviseur voor alle ou-
deren”, benadrukte Huberts. 
Ieder die wat weten wil kan 

ten alle tijde een beroep doen 
op de oud-voorzitter. “Maar 
eerst gaan mijn vrouw en ik 
vijf weken met vakantie naar 
Terschelling.”

Oorkonde
Wim Woerden van 
het gewest Haarlem 
reikte hem namens de 
landelijke ANBO een 
oorkonde met insig-
ne uit, als bewijs van 
dank voor de bewezen 
diensten. Met pret-
tige pianomuziek op 
de achtergrond werd 
Huberts door velen de 
hand gedrukt. Samen 
met zijn echtgenote 
werd hij –letterlijk- in 
de bloemen gezet.

Opvolger
In een korte toespraak 
stelde de nieuwe 
voorzitter zich voor.  

“Op deze vereniging 
kunnen wij trots zijn”, zei 
Jaap Molenaar. Hij kondigde 
aan het programma van ac-
tiviteiten voor ouderen aan 
te willen vullen. Bestuurslid 
Ati Kroonsberg: “Wij denken 
ondermeer te beginnen met 
Nordic-Walking.” 

Mokum in Zandvoort
presenteert: opera Pietje

Opera Pietje werd in 1936 geboren in de Amsterdamse Jordaan 
en woont er nog steeds. Piet Bos (alias opera Pietje) begon in 
zijn kindertijd reeds met het verzamelen van operamuziek. In-
middels is zijn collectie uitgegroeid tot een omvangrijke hoe-
veelheid muziek.

Piet Bos zong zelf bij het 
Amsterdams Operakoor, stu-
deerde 2 jaar muziek en kreeg 
zanglessen. Ook heeft hij een 
live radioprogramma bij radio 
N-H. Binnenkort wordt opera 
pietje zelfs onderscheiden met 
een zilveren Anjer van het cul-
tuur fonds.

Zandvoort is daarom zeer ver-
heugd dat Opera Pietje tijd 
heeft vrijgemaakt voor Mokum 

in Zandvoort. Speciaal voor deze 
middag houdt hij een lezing 
met beeld en geluid over het 
leven van Christina Deutekom.  

Mokum in Zandvoort wordt 
gehouden in de expositieruim-
te van de openbare bibliotheek 
Zandvoort. De middag begint 
om 14.00 uur en de entree is 
€2. Voor mensen die slecht ter 
been zijn kan men gebruik ma-
ken van de belbus: 571 7373.

Landelijke wegenwacht voor scootmobielen
Voor auto’s met pech bestaat al jaren een hulpdienst. Ook een 
scootmobiel kan langs de weg stil komen te staan. Een landelij-
ke reparatiedienst is daarop een logisch antwoord. Vanaf vorige 
maand is er de landelijke ‘Scootmobiel Hulpdienst’ in het leven 
geroepen.

In geval van pech brengt de 
hulpdienst de gebruiker plus 
zijn of haar scootmobiel snel 
naar huis of naar een andere 
gewenste plek. De hulpdienst 
heeft een slimme manier op-

gezet, zodat “hulp sneller kan 
worden geboden dan een 
plaatselijke dealer die bieden 
kan”, aldus het persbericht.

De Scootmobiel Hulpdienst 

is de eerste professioneel op-
gezette landelijke hulpdienst 
voor scootmobielen. Gebruikers 
waren tot op heden aangewe-
zen op diensten van lokale of 
regionale dealers. Oprichter 
Audiffred is er trots op dat in de 
eerste maand de hulpdienst al 
ruim 500 leden heeft kunnen 
verwelkomen. De organisatie 
belooft dat ‘de hulpdienst er-
naar streeft binnen 30 minu-
ten bij u ter plaatse te zijn’.

De nieuwe dienst geeft 
standaard dekking in heel 
Nederland. Die geldt ook tij-
dens vakantie, uitstapje of 
weekendje weg in Nederland. 
De service biedt hulp aan alle 
scootmobielen, ongeacht 
merk of bouwjaar. Zie voor 
meer informatie: www.scoot-
mobielhulpdienst.nl of bel 
0844-205027.

Zomerplanten groot assortiment!

Hemelvaartsdag geopend!
Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

Op het Zandvoortse strand
Laat u verrassen bij

 Ganpati op het naturelstrand

Ons binnenpaviljoen 
is rookvrij!
Wij hebben Indiase Chai  
de ayurvedische- en verse munt thee,
Drinkt u mee?
Ons nieuwe zuurdesembrood
Maakt ons assortiment brood écht groot!
Tevens originele Indiase curry schotels  
à € 10,- (veg. – en non-veg.)
Tevens personeel gevraagd

www.ganpati.nl

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van zee 
en zonsondergang. Probeer 
ons systeem gewoon uit. 
Eten wordt altijd aan 
tafel geserveerd.
Tel.: 5716994

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

Vraagprijs: € 199.000 k.k.

Greeven, úw actieve NVM Makelaar!

Zéér verzorgd 2-kamer appartement  
(voorheen-3) op de 2e etage gelegen met  
fraai uitzicht over de duinen.  Woonkamer  
in L-vorm en waardoor er veel lichtinval is,  
moderne keuken met veel opbergmogelijk-
heden in kersenkleur uitgevoerd. Ruime 
slaapkamer met toegang  naar de verzorgde 
badkamer. 

• Erg rustig gelegen nabij natuurpark;
• Parkeren in directe omgeving;
• woonoppervlakte ca. 65m2, servicekosten  

€ 215,= incl. stoken & water

Vraagprijs: € 235.00 k.k.

Vraagprijs: € 189.000 k.k.

Royale bovenwoning verdeeld over  
2 verdiepingen mét een balkon.  
Ruime woon- en eetkamer in L-vorm,  
woonkeuken met toegang naar het  
balkon, moderne badkamer met ligbad  
en op de 2e etage 2-slaapkamers én  
een 2e toilet.

• Woonoppervlak ca. 105 m2;
• Erfpachtcanon € 132,23 per jaar
• In goede staat van onderhoud en zo  

te betrekken!

Prinsenhofstraat 

16-3
Zandvoort

Leeuwerikenstraat 

91-R
Zandvoort

Dr. Gerkestraat 

Een schitterend 2-kamer appartement  
(voorheen 3 kamers) op de 1e etage van  
Residentie “Prinsenhof”.  Ruime woon-  
en eetkamer, een fraaie moderne open  
keuken,een moderne badkamer met ligbad  
en een ruime slaapkamer v.v. een inloopkast.

• In fantastische staat van onderhoud!
• Woonoppervlakte: ca. 70m2, servicekosten 
 € 75,= p/m;
• Wonen in “oud Zandvoort” met het comfort 

van 2007!

23-A
Zandvoort

Tip 1

Tip 3

Tip 2

ZandvoortPas: 
NU OOK OP HET STRAND!

Ouderen breien wollige woning
Het wereldrecord breien stond tot voor kort op naam van de 
52-jarige Brit Hazel Tindall. Bewoners, bezoekers én perso-
neelsleden hebben het recentelijk verbeterd. In een Almeers 
woonzorgcentrum zijn ze nu apetrots op hun zelfgebreide 
huis. De beeldende installatie is speciaal gemaakt voor de 
opening van de nieuwe schouwburg in Almere.

“Wat is je huis en waar voel je 
je thuis?” Het Gebreide Huis 
wil gesprekken stimuleren 
met de oudste generatie be-
woners van Almere. Zo’n der-
tig jaar geleden werden in de 
polder de eerste woonhuizen 
bewoond. De Almeerders die 
de huizen betrokken, zijn nu 
op (hoge) leeftijd.

Hoe kijken de pioniers van 
toen op die begintijd terug? 
Konden ze aarden in hun 
nieuwe omgeving? Voelen 
ze zich inmiddels thuis? Het 
antwoord op al die vragen is 
in Het Gebreide Huis daad-
werkelijk te horen. Zorggroep 
Almere nodigt iedereen uit om 
de verhalen met eigen oren te 
komen beluisteren. “Kom bin-
nen, pak een gebreide stoel en 
luister naar de verhalen van de 
eerste Almeerders.”

  
“Ik heb er een breiarm aan 
over gehouden”, vertelt Gerda 
Varkevisser lachend. De 
Almeerse is één van de vele 
aan De Kiekendief verbonden 
dames die heeft meegewerkt 
aan het Gebreide Huis. Dit 
huis, dat met lapjes aan elkaar 
is gebreid, werd onlangs offi-
cieel gepresenteerd in de hal 
van Schouwburg Almere. 

Het Gebreide Huis is meer 
dan een wollig bouwwerk. 
Het geeft door middel van 
een interviewcollage ook ant-
woord op de vragen wat een 
huis is, wat er voor nodig is 
om je ergens thuis te voelen 
en wat het betekent om in een 
nieuwe stad te wonen. Het 
Gebreide Huis is vrij te bezoe-
ken tijdens de openingsuren 
van de schouwburg. 
Bron: Zorggroep Almere.

Lijfspreuk 
De eindbestemming in het leven is 
niet waar het om gaat, het gaat 
erom hoe je de reis er naartoe maakt.

(zie pagina 12)

       In het midden Take Huberts
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

SV Zandvoort op koers

Zandvoort verdedigde een  
1-0 voorsprong waardoor CJVV 
moest komen. Als ze tenmin-
ste aanspraak wilden maken 
op een plaats in de tweede 

ronde. Niets was echter min-
der waar in met name de eer-
ste twintig minuten van de 
wedstrijd. Als Zandvoort een 
0-2 voorsprong had genomen, 

Voetbal

SV Zandvoort is erin geslaagd om het sterke CJVV van zich af te 
houden en naar de tweede ronde van de nacompetitie te gaan. 
In Amersfoort was er tot 15 minuten voor het einde van de wed-
strijd niets aan de hand. Toen sloeg de vlam in de pan.

zou dat niet ten onrechte zijn 
geweest. Echter Ferry Boom 
en Sven van Nes stonden nog 
niet op scherp en hun kansen 
misten doel. Pas na een half 
uur werden de gastheren 
scherper en verplaatste het 
spel zich naar de Zandvoortse 
helft van het veld.

Knotsgek laatste kwartier
Na rust trokken de Amers-
foorters massaal richting 
doelman Jorrit Schmidt die 
echter in goede vorm stak 
en menige bal zijn doel uit 
werkte. Door de massaliteit 
van de aanvallen ontstond 
er voor de Zandvoortse spit-
sen een zee van ruimte die ze 
helaas sporadisch konden ge-
bruiken. Toch zou Zandvoort 
op voorsprong komen. Een 
schitterende vrije trap van 
Arend Regeer luidde een ui-
terst bizar laatste kwartier 
in. Van circa 40 meter zag hij 
dat de doelman niet goed 
stond opgesteld en met een 
schitterend schot zette hij 
zijn ploeg op voorsprong, 0-1. 

Nog geen vijf minuten later 
moest Schmidt voor de eer-
ste keer buigen voor CJVV. 
Nog niets aan de hand voor 
Zandvoort. Weer drie minu-
ten later konden de suppor-
ters van de thuisclub juichen. 
De uiterst correct leidende 
scheidsrechter legde de bal op 
de stip na een overtreding van 
een Zandvoortse verdediger. 
Wilfred Rietveld faalde niet 
en de stand was nu na twee 
wedstrijden gelijk. Pieter Keur, 
trainer van Zandvoort, hield 
al rekening met strafschop-
pen, als gevolg van die ge-
lijke stand. Niets was minder 
waar.

Verprutste penalty
Weer drie minuten later was 
het Robin Castien die binnen 
de beruchte lijnen ten val 
werd gebracht. Nu was het 
de beurt aan Zandvoort om 
een penalty te benutten. De 
niet in de wedstrijd zittende 
Mitchel Post eiste de bal op en 
faalde. Hij produceerde slechts 
een rollertje dat gemakkelijk 

door de keeper kon worden 
verwerkt. De strafschoppen-
serie hing nog steeds boven 
de wedstrijd totdat Sven van 
Nes in de allerlaatste minuut 
van de reguliere speeltijd een 
schitterende voorzet losliet. 
Ferry Boom hoefde bijna geen 
moeite te doen om Zandvoort 
naar de tweede ronde te hel-
pen. Nog vijf zenuwslopende 
minuten blessuretijd moes-
ten de Zandvoorters wachten 
waarna men elkaar juichend 
in de armen viel, met de 2-2 
eindstand was de tweede 
ronde een feit.

Tweede ronde
Op Hemelvaartsdag zal de se-
lectie van Keur het op moeten 
nemen tegen de nummer tien 
van de eerste klasse, Sportlust 
’46 uit Woerden. De eerste 
wedstrijd wordt om 17.00 
uur in Woerden gespeeld.  
De return wordt op zaterdag 
19 mei op het complex van 
SV Zandvoort gespeeld. De 
aftrap voor deze wedstrijd is 
om 18.00 uur.

Ferry Boom is zijn verdediger voorbij

Sportraad: www.sportinzandvoort.nl
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Winst ZHC dames

ZHC probeerde met een felle 
start en veel inzet Tempo’34 
onder druk te zetten. Een 
opzet die lukte, maar niet 
het gewenste resultaat in de 
vorm van een doelpunt op-
leverde. Miranda Schilpzand 
en Lisette van Kesteren zagen 
hun schoten na goed voor-
bereidend werk van Angela 
Reijenga net naast of over 
gaan, dan wel stranden op 
de Rotterdamse keepster. 
Tegen het einde van de eerste 
helft kreeg ook Tempo’34 een 
paar mogelijkheden, maar 
de Zandvoortse verdediging 
hield stand. De aanvalsac-

ties van Tempo’34 verschafte 
ZHC meer ruimte, waardoor 
de gasten regelmatig aan de 
noodrem moesten trekken. 
Uit één van de strafcorners 
die daar het gevolg van wa-
ren, ontstond een scrimmage 
waaruit Willemijn Stoopman 
de bal op de rand van de cirkel 
kreeg en met een fraai diago-
naal schot in het doel werkte, 
1-0. Het doelpunt inspireerde 
ZHC dusdanig dat enkele mi-
nuten later Schilpzand de 2-0 
kon scoren. De vreugde over de 
voorsprong werd getemperd 
door het geblesseerd uitvallen 
van Reijenga, waardoor ZHC 

Hockey

De dames van ZHC hebben de laatste thuiswedstrijd van de 
hockeycompetitie 06/07 met 2-1 gewonnen van het Rotter-
damse Tempo’34. De Zandvoortse dames deden daarmee de 
laatste plaats op de ranglijst over aan hun tegenstandsters.

de laatste paar minuten van 
de eerste en de hele tweede 
helft met tien speelsters 
moest spelen.

Verdiende overwinning
Dat gemis aan een speelster 
leek ZHC al direct na rust op te 
breken, omdat Tempo’34 kans 
zag binnen twee minuten de 
achterstand terug te brengen 
tot 2-1. Na deze tegenslag 
deed ZHC er nog een schepje 
bovenop waardoor er zelfs een 
overwicht ontstond. In de slot-
fase kwam Tempo’34 nog sterk 
opzetten, maar ook nu hield de 
Zandvoortse achterhoede on-
der leiding van keepster Marije 
van der Meulen stand. De 2-1 
overwinning hadden de tien 
Zandvoortse vrouwen dan ook 
volledig verdiend.

Toekomst
In de komende twee weken ho-
pen de ZHC dames hun team 
zowel kwalitatief als kwantita-
tief te versterken. Wie belang-
stelling heeft om volgend jaar 
in dit sportieve elftal te spelen 
kan dinsdag 22 mei om 20.30 
uur deelnemen aan een trai-
ning onder leiding van een 
deskundige trainer. Na afloop 
is er een hapje en een drankje. 
Wie meer wil weten kan con-
tact opnemen met Marije v.d. 
Meulen: 023-5719500 of per e-
mail ZHChockey@live.nl.
 

Softballers winnen opnieuw

Werper Tjeerd Buijs behaalde 
zijn derde overwinning van de 
nog prille competitie. Nadat 
Spaarnwoude in de openings-
slagbeurt een 1-0 voorsprong 
had genomen, nam ZSC direct 
het initiatief over. Ondersteund 
door honkslagen van Jeroen 
van ’t Wout en Ruud Bijl, werd 
een 4-1 voorsprong opgebouwd 
omdat ook Peter Douma en 
Marcel Paap de thuisplaat 
wisten te bereiken. In de  
 2e inning wist Spaarnwoude 
op basis van twee honkslagen 
een 4-5 voorsprong te nemen. 
Het antwoord van ZSC kwam 

Softbal

De heren softballers van ZSC blijven het prima doen. Nadat 
de eerste wedstrijd tegen Vennep Flyers verloren was gegaan, 
werden de daarop volgende twee  wedstrijden gewonnen. 
Ook afgelopen zaterdag tegen het nog ongeslagen Spaarn-
woude was dat geval.

Golfers presenteren goed ondanks natte baan

Voorschoten heeft een korte 
par 3 baan met een langste 
hole van 150 meter en de 
kortste is 60 meter. De vele 
waterpartijen en smalle fair-

ways met afwisselende hoge 
bomen, die het zicht op de 
green ontnemen, maken het 
toch tot een lastige baan. De 
Sonderlanders bleken er echter 

Golf

ZGC Sonderland speelde afgelopen vrijdag op de Voorscho-
tense Golfclub de tweede wedstrijd in het kader van de NGF 
competitie C. Het eerste team mixed dubbel 9 speelde tegen 
Ookmeer 3. 

weinig last van te hebben en 
scoorden met 25-11 heel goed.

In deze poule speelde Groen-
Geel 5 tegen Weesp 2; eind-
stand 23-13 voor Weesp. Met 
nog twee speeldagen te gaan 
gaat Weesp nu aan kop met 
72 punten uit 3 wedstrijden; 
Sonderland 1 staat tweede 
met 54 punten (echter uit 2 
wedstrijden), gevolgd door 
Ookmeer, Groen-Geel en 
Voorschoten. 

Sonderland 2 wist ondanks 
enkele pittige buien in 
Soestduinen met 28-8 te win-
nen van Voorschoten 3 en heeft 
hierdoor nog uitzicht op de de-
finitieve tweede plaats.

een inning later. 

In die 3e inning scoorde Van 
’t Wout (3 honkslagen uit 3 
beurten), Ernesto Vonsee en 
Jeroen van Soest waardoor 
ZSC een 7-5 voorsprong kon 
nemen. In de 4e inning bracht 
Douma de voorsprong op 8-5. 
In de laatste drie innings hiel-
den beide teams de verdedi-
ging goed in stand. Alleen kon 
Spaarnwoude in 6e inning nog 
terug komen tot 8-5. De ZSC 
verdediging stond daarna 
geen runs meer toe en stelde 
de overwinning veilig.

Handbaldames naar 
sprankelende overwinning

Na een wat nerveus begin, 
waarin de ploegen om en 
om scoorden, kwamen onze 
plaatsgenoten tegen het 
einde van de eerste helft in 
hun spel. Toen was het echter 
al 7-7. Maar direct na de rust 
sloegen ze toe. Binnen een 
luttel aantal minuten, waarin 
met sprankelend handbal de 
tegenstandsters werden over-
klast, ontstond een gat van vijf 

Handbal

De handbaldames van ZSC hebben een sprankelende over-
winning op Muiden behaald. Alhoewel ze in de eerste helft 
de gasten nog naast zich moesten dulden, sloegen de dames 
van trainer Hans Zwemmer in het begin van de tweede helft 
keihard toe.

doelpunten. Een achterstand 
die Muiden nooit meer goed 
kon maken. Na een blessure-
behandeling van een van de 
Muidense dames, waarbij de 
assistentie van een ambu-
lance nodig was, werd er door 
beide ploegen nog twee keer 
gescoord zodat er na het eind-
signaal een 14-9 overwinning 
op het formulier kon worden 
genoteerd.

Dillon Koster in actie tijdens 24 uur van Nürburgring

“Wat Le Mans is voor ech-
te sportscarcoureurs is de 
Nürburgring voor toerwa-
gencoureurs zoals ik. Ik wil 
erg graag mijn horizon ver-
breden en daarom vind ik het 
leuk om juist aan deze race 
mee te doen en ook omdat 
het een uitdagend circuit 

is om te rijden”, zegt Koster, 
die ook deelneemt in de 
Samsung BMW130i cup. “De 
BMW waarmee ik ga rijden is 
te vergelijken met een WTCC 
wagen. Over een rondje doe je 
ongeveer 9 mianuten. In ieder 
geval weet ik uit de verhalen 
van Tom Coronel en Duncan 

Autosport

Zandvoorter Dillon Koster komt in het weekend van 9 en 10 juni 
in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Onze plaatsge-
noot zal deelnemen met een Black-Falcon BMW 325i. Om zich 
voor te bereiden op deze belangrijke Duitse langeafstandsrace 
maakt Koster komend weekend alvast kennis met het roem-
ruchte circuit in de Eifel in de gloednieuwe BMW 325i E90.

Huisman wat voor race dit kan 
zijn”, aldus Koster. 

Aan de race om de 24 uur van 
de Nürburgring zullen dit jaar 
zeker 200 teams deelnemen. 
Koster kijkt er naar uit om 
met de 218 PK sterke BMW de 
24 uren in de ‘Groene Hel’ te 
doorstaan. “De 24 uur van de 
Nürburgring is altijd al een 
heel bijzondere race geweest. 
De voorbereiding op deze slij-
tageslag is erg belangrijk en 
daarom zal ik ook hard trainen 
om mijn conditie te verbete-
ren”, aldus de Zandvoorter.

15e Hotsknotsbegoniatoernooi

Maar liefst 22 elftallen uit het 
hele land hebben zich al vroeg 
aangemeld bij de organisatie. 
Dat is nodig omdat het overal 
bekend is dat het een goed en 
gezellig toernooi is dat twee 
dagen duurt en waarvan de 
deelnemers rond de velden 
van SV Zandvoort kampe-

Voetbal

Komende zaterdag en zondag zijn de voetbalvelden weer voor 
de wat minder technisch begaafde voetballers. De spelers uit 
de lagere elftallen spelen dan het Hotsknotsbegoniatoernooi. 
Het toernooi, het grootste in zijn soort in Nederland, kent 
deelnemers uit heel Nederland en uit Engeland.

35e SV Zandvoort zaalvoetbaltoernooi van start

Direct werd de eerste week 
duidelijk welke teams er aan-
spraak zouden kunnen maken 

op de titel in de hoogste klasse. 
Het systeem laat namelijk alle 
teams door elkaar spelen in 

Futsal

Vorige week maandag is het 35e SV Zandvoort zaalvoetbal-
toernooi van start gegaan. 32 Teams zullen elkaar de komende 
zes weken bestrijden om de ereprijzen.

poules van vier teams. Na de 
eerste halve competitie gaan 
de sterkste twee van iedere 
poule bij elkaar voor een twee-
de halve competitie, waarna 
de kruisfinales gespeeld gaan 
worden. Evenzo is het voor 
de mindere goden geregeld. 
Uiteindelijk zullen op de finale-
dag vier finales gespeeld gaan 
worden. Voor het echter zover 
is zullen nog een groot aantal 
wedstrijden gespeeld moeten 
worden. Alle wedstrijden wor-
den in de Korver Sporthal ge-
speeld. Iedere dag, met uitzon-
dering van zaterdag en zondag 
en de feestdagen bent u van 
harte welkom.

ren en op zaterdag is er een 
feestavond in het clubhuis. 
Het toernooi begint vrijdag 
om 19.00 uur met de ope-
ningswedstrijd tussen twee 
oud-Hotsknotsbegoniateams: 
Sticker-up en de Gnoom Boys. 
Zaterdag om 11.00 uur is de 
eerste aftrap.

ZSC darts heren 1 ongeslagen kampioen
Darten

Het eerste heren team van de dart afdeling van ZSC is afgelo-
pen vrijdag, in eigen huis, kampioen van de vierde klasse ge-
worden. De Zandvoorters werden zelfs ongeslagen kampioen!

Het Haarlemse team van 
Foenkaroen was tegenstan-
der in de kantine van ZSC. 
Deze wedstrijd werd door de 
heren van ZSC met 7-2 ge-
wonnen. Onze plaatsgenoten 
promoveren nu naar de derde 
klasse en naar verluidt zijn ze 
zo sterk dat komend seizoen 
weer een kampioenschap 
gevierd zou kunnen worden. 
Op hun verzoek om direct in 
de tweede klasse geplaatst 
te worden kregen ze een ne-
gatief antwoord van de Dart 
Bond.

Staand van links naar rechts: Marcel Bink, Rik de Haan en Marcel Draijer. 
Op de voorgrond van links naar rechts: Hans Tisseur en Ed Koper.

Tennisclub Zandvoort ongeslagen

Het was weliswaar een nipte 
overwinning maar wel een die 
telt. Andrea van de Hurk en 
Suzanne Trik waren snel klaar 
met hun tegenstandsters. De 
Zandvoortse heren, Sander 
Koning en Raoul Snijders, 
moesten echter buigen voor 
de Haagse mannen, waardoor 
de dubbels en mixed dubbels 
de doorslag moesten geven. 

Tennis

Tennisclub Zandvoort (TCZ) is erin geslaagd om de zware uit-
wedstrijd tegen het Haagse De Metselaars te winnen (3-5). 
Hierdoor blijven zij in de top van de Hoofdklasse van de KNLTB 
en liggen op koers om naar de eredivisie te promoveren.

Trik/V.d. Hurk bleven ruim aan 
de goede kant van de streep 
en de heren waren met twee 
keer 6-4 de mindere van de 
gastheren. Het mixed dubbel 
Bink/Koning had een tiebreak 
nodig om hun tegenstanders 
van zich af te slaan en Trik/
Snijders hadden aan twee sets 
genoeg om Zandvoort aan de 
overwinning te helpen.

 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
Albert Heijn
Asian Delights
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bruna Balkenende
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
CV Onderhoudsbedrijf Ton Bakker
Danzee
De Vrolijke Koster
Del Mar, Café Restaurant

Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Meijer Advocaten
Open Golf Zandvoort
O.V.Z.
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Sandbar
Star Travel Reisburo
Strandpachtersvereniging
Take Five
Vrijehuizenmarkt.nl
Weenink, huisarts
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Het eerste herenteam van ZGC Sonderland

Schotkans van Lucia v..d. Drift

Miranda Schilpzand

Rob v.d. Berg en Pieter Keur op het strafbankje
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 BURGEMEESTER VAN FENEMAPLEIN 13/11 & 13/13  ZANDVOORT

Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de 6e en 7e verdieping gelegen met fantastisch uitzicht over boulevard, 
strand en zee. Dit penthouse beschikt over vele extra’s en heeft een woonoppervlakte van ca. 230 m2. Absoluut uw 
bezichtiging waard!

INDELING: 7e VERDIEPING:
Entree, royale hal, modern toilet met fonteintje. Zeer riante L-vormige living, marmeren schouw met openhaard (gas) en toegang tot
de balkons op het oosten en westen gelegen. Royale woonkeuken v.v. allerhande luxe inbouwapparatuur zoals: keramische kookplaat,
afzuigkap, elektrische oven, magnetron, Amerikaanse koel/vries combinatie met ijsblokjesmachine, vaatwasser en toegang tot het 
balkon op het oosten gelegen. De keuken is afgewerkt met houten kasten en RvS handgreepjes en de vloer is betegeld met terra 
plavuizen. Deze verdieping heeft een oppervlakte van ca. 115 m2!

VIA INTERNE TRAP NAAR 6e VERDIEPING:
Hal met 2e toilet, wasruimte v.v. keuken en opstelling voor de wasmachine en droger, ruime slaap/werkkamer met balkon op het 
oosten gelegen en fraai uitzicht over het dorp en de duinen. Royale masterbedroom met vaste kastenwand, balkon op het westen 
gelegen en fraai zeezicht. Moderne badkamer v.v. ligabad/douche voorzien van fraaie mozaïek tegeltjes, wastafel en design radiator. 
Via deze slaapkamer tevens toegang tot de ruime luxe badkamer v.v. 2 persoons ligbad, separate douchecabine met glazen deur, 
wastafelmeubel en zeezicht. Deze verdieping heeft een oppervlakte van ca. 115 m²!

Prachtig, goed onderhouden penthouse van ca. 142 m2 v.v. alle comfort zoals een riante living met woonkeuken (ca. 70 m2),
luxe badkamer met whirlpool, sauna, royaal dakterras (ca. 30 m2) met zeezicht, ruim koffi eterras (ca. 12 m2), 4 slaapkamers 
en 2 garageboxen in de onderbouw. Het penthouse is compleet verbouwd in 2005, het complex beschikt over een lift en ligt 
op nog geen 100 meter van het strand.

INDELING 3E VERDIEPING:
Entree/ruime hal, modern zwevend toilet met fonteintje. Waskamer met aansluiting voor de wasmachine en droger. Riante 
living met schouw en openhaard, schuifpui naar het zonnige dakterras op het zuidwesten gelegen met zeezicht en schuifpui 
naar het ruime koffi eterras op het zuidoosten gelegen. Op beide terrassen liggen fraaie houten steigerdelen. In 2005 is er 
rondom zonwering aangebracht met elektrisch bedieningssysteem. U-vormige woonkeuken met ontbijtgedeelte. De keuken 
is voorzien van 5 pits kookplaat, platte RvS afzuiginstallatie, RvS oven, RvS magnetron, vaatwasser en Amerikaanse koelkast 
met ijsblokjesmachine.

Slaapkamer met infrarood sauna en opstelling van de boiler (120 liter), 2e slaapkamer met vaste kastenwand, 3e slaapkamer met 
schuifpui naar het koffi eterras, t.v. aansluiting, vaste kastenwand en deur naar de 4e slaapkamer met inbouwkast. Luxe badkamer v.v. 
2e toilet, whirlpool, douchecabine, massief plateau van notenhout met wastafel en spiegel.

• Woonoppervlakte ca. 230 m²
• Fantastisch uitzicht over strand, zee en boulevard
• Alle vertrekken voorzien van t.v.- en telefoonaansluitingen, 

ook in de badkamer
• Geheel voorzien van zonwerende dubbele beglazing
• Gehele penthouse voorzien van airco en dimverlichting
• Voorzien van alarminstallatie
• Voorzien van elektrische zonwering
• Complex beschikt over een lift
• 2 inpandige bergingen
• Eventueel 3 garages te koop

Bel voor informatie i.z. Middenboulevard
Gemeente Zandvoort 023-5740100

Vraagprijs: € 549.000,-

 DR J. G. MEZGERSTRAAT 133   ZANDVOORT

• Ruim en licht penthouse
• Elektrische zonwering rondom (2005)
• Zeezicht
• Berging in de onderbouw
• Bouwjaar 1990
• 2 Garageboxen met afstandbediening

en alarminstallatie
• Servicekosten ca. € 314,- p/mnd
• Woonoppervlakte ca. 142 m2 (excl. de terrassen)

Vraagprijs: € 595.000,-
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De	Mannetjes

Bacterie in water

‘En nu zo snel 
mogelijk de watertoren 
weer in ere herstellen!’

Geldig t/m maandag 28 mei:

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Zak Partybroodjes € 2.50
• Pinksterstol € 4.95
Nieuw in ons assortiment:
diverse soorten gebak
Wij hebben nu ook Carrotcake € 1,95
• Moorkoppen
• tompoucen
• appel/amandel punt
• yoghurt/kwarkpunt
• aardbeienschelp
• bavaroise
• schwartzwalderkirsch

Inspraak ‘Busbaan Prinsesseweg en 
kruisingen Tolweg’ 
tot en met 22 juni 

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

MEIJER ADVOCATEN
Verspronckweg 1, Haarlem

&
DRS. A. VAN TEIJLINGEN
nmi-gecertificeerd mediator

ECHTSCHEIDINGS
BEMIDDELING

bel voor gratis oriëntatiegesprek

 (ook gefinancierde rechtshulp)
0252-530148

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 
‘Strand en Duin’ 12 juni inloopavond
In de gemeente-advertentie leest u er 
meer over 

Elk jaar wordt er, in samen-
werking met de gemeente, 
het strandseizoen officieel 
geopend. Dit jaar werd het 
feestelijke evenement op 
hemelvaartsdag bij strand-
paviljoen Safari Club ge-
vierd. 

zonnetje gezet vanwege 
zijn strandrolstoel promo-
tie. Daarna neemt locobur-
gemeester Wilfred Tates de 
microfoon over, om officieel 
het strandseizoen te openen. 
Trots meldt Tates,“dat ook dit 
jaar Zandvoort de blauwe 
vlag krijgt uitgereikt. Het 
keurmerk is vooral belangrijk 
voor de mensen die zich ori-
enteren op kwaliteit.” Na het 
hijsen van de Zandvoortse 
vlag, waarbij het even mis 
ging, heft iedereen het 
glas op een mooi en zonnig 
strandseizoen. 

De traditionele overhandiging van ‘geestrijk vocht’. Van links naar rechts: Jeroen Poppe (strandpolitie), 
Gerard Versteege (KNRM), Jan Hein Carré (ZRB) en locoburgemeester Wilfred Tates

Zonnige opening strandseizoen

door Nel Kerkman

Zelfs de zon laat zich van zijn 
beste kant zien en de vele  
belangstellenden zitten op 
het grote buitenterras van 
Safari Club (paviljoen 2) te 
genieten. 

Neptunus
De eigenaar van het strand-
paviljoen, Herman Kuijper, 
zegt in zijn welkomswoord 
blij te zijn om samen met zijn 
team een bijdrage te kunnen 
leveren aan dit festijn. Na de 
hartelijke woorden komt 
Neptunes met zijn drietand 
op waterski’s aangesjeesd 
om de opening mee te ma-
ken. Victor Bol wordt door 
de god van de zee, met een 
komische toespraak, in het 

Traditie
Echter het officiële gedeelte 
is nog niet helemaal afge-
sloten. Een traditie wordt in 
ere hersteld met het onder-
ling uitwisselen van flessen 
met inhoud door de voor-
zitters van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade (ZRB), de 
reddingmaatschappij KNRM, 
de watersportvereniging en 
Jeroen Poppe van de strand-
politie. Ook nu weer een  
hilarische redevoering met 
als kern de goede samenwer-
king die deze hulpinstanties 
en de gemeente wederzijds 

hebben. Tussen de verschil-
lende toespraken wordt  
de inwendige mens niet  
vergeten. De keukenbriga-
de van Safari Club verrast  
iedereen met overheerlijke 
gerechtjes.

Demonstratie 
Voor het terras is er ondertus-
sen varend en rijdend mate-
riaal van de KNRM, ZRB en de 
strandpolitie neergezet om 
een demonstratie te geven. 
Ernst Brokmeier, pr-commis-
saris van ZRB, geeft vakkundig 
uitleg over wat er allemaal 

gebeurd wanneer er een 
drenkeling opgespoord moet 
worden, welke instanties er 
worden ingeschakeld en welk 
materiaal daarvoor wordt in-
gezet. De demonstratie is zeer 
verhelderend en geeft een 
goed inzicht in het gezamen-
lijke reddingswerk. 

Vuurwerk
Terwijl de zon als een rode bal 
in zee zakt wordt er binnen al 
vrolijk gedanst op live muziek 
van ‘the Surphonics’. De voor-
treffelijk georganiseerde ope-
ning van het strandseizoen 
2007 wordt met vuurwerk 
afgesloten.

Informatie	 P��-�4	Voorjaarsmarkt
Sport	 P23	Handbal
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

wordt mijn Zandvoortgevoel 
weer aardig aangewakkerd. Zo 
een ‘daar hoor ik thuis gevoel’ 
is best lastig en je raakt het 
nooit meer kwijt. Misschien 
komt het omdat mijn voorou-
ders al vanaf 1612 in dit dorp 
woonden. Hoewel ook mijn 
man, die uit Rotterdam komt, 
hetzelfde knuffelgevoel heeft. 
Zandvoort is hem heilig. 

Toch hebben we het er wel eens 
over om onze koffers te pakken. 
Menig keer hebben we met een 
verlekkerende blik naar een 
mooi betaalbaar boerderijtje 
in het hoge Noorden gekeken. 
Want daar is het leven goedko-
per en het is er minder hectisch 
dan in het Westen. We maken 
zelfs plannen: Hans wil kippen 
en ik een atelier met een bloe-
mentuin. Maar wat houdt ons 
dan tegen?

Dat is het thuisgevoel. Het 
komt op zodra we weer naar 
huis rijden en we, in plaats van 
weilanden, de blonde duinen 
zien met in de verte de water-
toren en rechts de kerktorens. 
Lekker de zilte zeelucht ruiken 
en de altijd aanwezige wind in 
je haren voelen. Heerlijk, we zijn 
weer terug.

Daarom kan ik me erg kwaad 
maken wanneer mensen 
aan MIJN Zandvoort komen. 
Zomaar zonder gegronde 
reden, warrige taal uitslaan. 
Opeens is de watertoren geen 
gemeentelijk monument meer 
en de projectontwikkelaar mag 
zijn gang gaan. Al 13 jaar aast 
hij op onze watertoren. Anno 
1995 heeft hij bouwplannen 
ingediend voor 28 apparte-
menten en 2 penthouses maar 
dat ging toen niet door. Bij de 
aankoop van de watertoren in 
2006 wist dezelfde man dat 
het koopobject beeldbepalend 
moest blijven. Op 8 mei zijn 
drie partijen het er over eens 
dat de toren vervangen mag 
worden. Leve de economie, 
weg kleinschaligheid. Gelukkig 
zijn er met mij heel veel 
dorpsgenoten met hetzelfde 
Zandvoortgevoel. Dus: handen 
af van ‘onze’ watertoren. Er is al 
genoeg verpest! 

Nel Kerkman

 Volgens mij…

Kerkdiensten

Afhaalpunten
Krant niet ontvangen? Dan kunt u terecht bij:

Centrale balie Gemeente Zandvoort
Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje-24u)
Bloemenhuis W. Bluijs (winkelcentrum Noord)
Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten kunt u contact
opnemen met Verspreidnet: 
0251-674433 of info@verspreidnet.nl 

Familieberichten
Definitieve plannen voor 

‘Kop Zeeweg’ getoond

aanvoer van toeristen van en 
naar Zandvoort, zal er in drie 
delen gewerkt gaan worden. 
Alleen in de maanden juni, juli 
en augustus zal het werk stil-
liggen. 

In drieën
Allereerst zal het zuidelijke ge-
deelte van het project aange-
pakt gaan worden. Onderdeel 
hiervan is het doortrekken van 
de busbaan die straks zal uit-
monden op de Zeeweg. Ook 
zal de rotonde die moet ver-
schijnen grotendeels in het 
eerste gedeelte zijn beslag 
krijgen. Het tweede gedeelte 
is de noordkant van de nieuwe 
rotonde. In het derde deel zal 
alles rondom de ventweg die 
er moet komen, worden aan-
gepakt. Uiteindelijk doel is de 
doorstroming te bevorderen, 
de veiligheid te dienen en 
Zandvoort en de parkeerplaat-
sen van ‘Bloemendaal aan zee’ 
beter bereikbaar te maken.

Reacties
Als op drukke dagen meer dan 
20 vrachtwagens laden en los-
sen op de ventweg, zal er vol-

gens de ondernemers een file 
ontstaan waardoor ronkende 
motoren voor overlast van de 
terrasbezoekers zullen gaan 
zorgen. Ook het feit dat er min-
der parkeerplaatsen komen, le-
verde oppositie. Bloemendaal 
en Zandvoort zullen samen-
werken om de parkeerplaat-
sen te exploiteren en de ta-
rieven zullen gelijk getrokken 
worden, wat betekent dat de 
Bloemendaalse parkeerterrei-
nen duurder gaan worden. De 
ondernemers vroegen tevens 
om gereserveerde, gratis par-
keerplaatsen voor zichzelf en 
hun medewerkers. De aanwe-
zige Bloemendaalse wethou-
der Thera Wolf (PvdA) kon hier 
vooralsnog niet op ingaan.

Start september
De ingebrachte zienswijzen 
van de ondernemers werden 
door de ambtenaren bijna 
allemaal weggewimpeld. 
September dit jaar zal het eer-
ste gedeelte van start gaan en 
zal rond half mei 2008 klaar 
moeten zijn. 
Meer informatie kunt u vinden 
op: www.noord-holland.nl

Vrijdagochtend toonden ambtenaren van de provincie de defi-
nitieve plannen voor de reconstructie van het knelpunt van de 
N200, de zogenaamde ‘Kop van de Zeeweg’. De instructiezaal 
van de reddingbrigade was vol belangstellenden. Na de plan-
nen bekeken te hebben volgden een aantal op- en aanmerkin-
gen die volgens hun eerst opgelost moeten worden voordat er 
één schep de grond ingaat.

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een 
bevrijdend gevoel dat zijn lijden nu voorbij is, 

geven wij u kennis van het overlijden van  
onze vader en opa

Everhardus Christianus 
Hermanus Dijkhof

- Eef -

in de leeftijd van 78 jaar.

Uit aller naam: 
M.R. Dijkhof

Zandvoort, 13 mei 2007
Dorpsplein 3

Correspondentie aan:
M.R. Dijkhof
Dr. C.A. Gerkestraat 57rood
2042 EN  Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft in het bijzijn van 
de naaste familie plaatsgevonden.

Weer of geen weer:
altijd gezellig!

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

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

Burgerlijke	stand
�2	MEI	-	�6	MEI	2007	
Geboren: Noël Johannes, zoon van: Minke, 
Aschwin Johannes en: Peijs, Esther.
Tim Enzo, zoon van: Cruiming, Paul 
André en: Dekker, Marjorie Jorinde.
Ondertrouwd: 
Groothuis, Benny en: Zonneveld, Karen.
Gehuwd: 
Duzink, Pascal en: Croon, Eva.
Overleden: 
Dijks geb. Heuts, Elisa Barbara Antonia, oud 85 jaar.
Vosse, Albertus Maria, oud 59 jaar.
van Essen geb. Dral, Alida Johanna, oud 68 jaar. 

Waterstanden

MEI Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

-
-

00.25
0� .�4
02.09
02.49
03.25
-

24
25
26
27
28
29
30
3�

05.35
06.25
07.45
08.35
09.34
10.24
1 1 . 0 5
00.01

�0 . 3 5
� � . 44
� 2 . 5 5
�3 .49
�4.36
� 5 . � 6
� 5 . 50
04.06

18 .25
19. 45
20.45
21 .34
22.25
23.20

-
1 1 . 5 0

23.�0
-
-
-
-
-
-

�6 .2�

Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG	27	MEI		eerste pinksterdag  
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge  
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet 

Zomerplanten 
groot assortiment!

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

Blij met bloemen!
In Memoriam

Voor altijd herinnerd in liefde en vriendschap
Voor altijd aanwezig in woord en in geest
Voor altijd verbonden door onzichtbare banden
Gekoesterd door velen, gemist nog het meest…

Hermanus Petrus Steggerda
Herman

23 mei 2002                                      23 mei 2007

Coby Steggerda – Stahli
Jacqueline en Peter
Djim, Daphne
René, Linda en Tim

Profwielerronde staat vast

Het Zandvoortse profspektakel staat ook dit jaar weer vast: 22 juni zal de 
Zandvoortse Holland Casino Profronde van start gaan. Door hoofdspon-
sor Holland Casino Zandvoort kunnen Mark Rasch en Arlan Berg hun 
vorig jaar ingezette initiatief een vervolg geven. Op de foto van links naar 
rechts: Mark Rasch, Arlan Berg en Sacha Bouwman, marketing manager 
Holland van Casino Zandvoort, na de ondertekening van de contracten 
voor Versteege Wielersport aan de Haltestraat.

E. coli in Zandvoorts drinkwater

De besmetting met E. coli kan 
darm- en maagklachten als 
maagpijn en diaree geven. De 
kans op een besmetting zou 
klein zijn maar al snel na de 
melding was geen mineraal-
water in de Zandvoortse su-
permarkten te verkrijgen. De 
woensdag erna werd na labo-
ratoriumonderzoek duidelijk 
dat het om een serieuze be-
smetting ging en het kookad-
vies werd tot en met maandag 
21 mei afgegeven. Tijdens een 
persconferentie op woensdag-
avond 16 mei is duidelijk ge-
worden dat de bron van het 
met de E. colibacterie besmet-
te water zich in één van de drie 
opslagkelders van het distri-
butiestation in Hoofddorp 
van PWN Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland bevond. De 
betreffende opslagkelder is 
volledig afgesloten. Het be-
smette water werd afgevoerd 

naar het oppervlakte water 
waardoor het niet meer in het 
drinkwaternet terecht kan ko-
men. In de loop van maandag 
21 mei werd het kookadvies 
opgeheven.

De Escherichia colibacterie 
is een van de meest voorko-
mende bacteriën in de dikke 
darm en is nodig voor het ver-
teren van voedsel. Escherichia 
coli mag dan ‘goedaardig’ ge-
noemd worden, maar als deze 
bacteriën op de verkeerde 
plaatsen in het lichaam ko-
men kunnen ze wel degelijk 
gevaar opleveren. Gemiddeld 
komen zo’n 100 miljard tot 
tien biljoen van deze bacteriën 
per dag via de ontlasting van 
de mens naar buiten. Als E. coli 
(de gebruikelijke afkorting) in 
water wordt aangetroffen is 
dat dus een indicatie dat het 
met uitwerpselen vervuild is.

Afgelopen dinsdag, 15 mei, werd de Zandvoortse bevolking op-
geschrikt door een bericht dat zei dat de E. colibacterie moge-
lijk in het drinkwater zat. Direct heeft het Regionale Coördina-
tie Centrum Kennemerland een kookadvies voor drinkwater 
afgegeven. 
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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)

Terug naar toen
Het Wim Gertenbach College 
bestaat 50 jaar en bij een ju-
bileum hoort natuurlijk een 
reünie. Er zijn twee indelin-
gen voor deze hereniging 
gemaakt: op vrijdag 15 juni 
staat de school open van 
19.00 tot 22.00 uur voor 
alle oud-leerlingen die in 
de periode 1997-2006 op ‘de 
Gertenbach’ hebben gezeten. 
Op 16 juni zijn alle oud-leer-
lingen vanaf de jaren 1950 
tot 1997 welkom. Van deze 
lichting is iedereen van 14.00 
tot 20.00 uur welkom. Onder 
het genot van een hapje en 
een drankje (voor eigen reke-
ning) kunnen allerlei herin-
neringen worden opgehaald. 
Enkele (oud)docenten zullen 
in klassenverband terugkij-
ken op lessen uit hun glo-
rietijd. De heer Swanink (80) 
zal één van zijn beroemde 
diavoorstellingen geven. Via 
de website www.wimger-
tenbachcollege.nl vind je 
een aanmeldingsformulier 
om je in te schrijven. Doe dit 
wel omdat het comité graag 
wil weten hoeveel mensen er 
komen.

Gefeliciteerd 

Ook ondernemer Sjaak 
Balkenende is 50 jaar ge-
worden. Zijn werknemers 
hadden vorige week in een 
grappige advertentie al een 
vooraankondiging gemaakt 
van het heugelijke feit . 
Normaliter staat Balkenende 
vooraan om op ludieke wijze 
een jarige medewerker in 
het zonnetje te zetten. Dus 
voelde hij al nattigheid toen 
hij op maandag een vrije dag 

wilde en zijn medewerkers het 
niet goed vonden. 
Jawel , dorps -
omroeper Klaas 
Koper feliciteerde 
m a a n d a g m i d -
dag luid en dui-
delijk de jarige 
Sjaak. Hoeveel 
dorpsgenoten de 
sympathieke on-
dernemer heb-
ben gefeliciteerd 
is niet bekend. Maar het zul-
len er ongetwijfeld veel zijn 
geweest. Sjaak, ook namens 
de Zandvoortse Courant: van 
harte gefeliciteerd.

Zandvoortse ver-
keersregelaars
Grote evenementen mogen 
niet meer in Zandvoort geor-
ganiseerd worden omdat de 
politie geen manschappen 
meer kan vrijmaken om de 
evenementen te begeleiden. 
Nu moeten de organisatie’s 
zelf verkeersregelaars inhu-
ren. Daarom heeft een groep 
vrijwilligers (waaronder Pieter 
en Ankie Joustra) zich aange-
meld om een cursus ‘verkeers-
regelaar’ te volgen in het Rode 
Kruisgebouw in Plan Noord. 
Deze vrijwilligers gaan straks 

in ieder geval de 
wandelvierdaag-
se begeleiden. 
Toch jammer dat 
de Zandvoortse 
reservepolitie is 
opgeheven. 

Jubileumboek
Het reünieco-
mité van het 
Wim Gertenbach 
College is voor 
zijn jubileumboek 

dringend op zoek naar verhalen 
en anekdotes. Heb je bepaalde 
herinneringen, meld je dan 
met spoed aan via g.molanus@
wimgertenbachcollege.nl. Het 
boek wordt gevuld met fo-
to’s van de reünie en de prijs 
zal ongeveer €10 bedragen. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
daarvoor nu al intekenen via de 
e-mail of tijdens de reünie be-
kend maken dat men het boek 
wil bestellen.

Onherkenbaar

De medewerkers van het 
Zandvoorts Museum waren 
afgelopen zaterdag tijdens 
het kunstspektakel van 
Lichel van den Ende druk 
bezig om alles in goede 
banen te leiden. Echter één 
medewerkster van het mu-
seum was op een andere 
manier actief. Anneke Berk 
liep als performer mee in 
de kunststoet en deelde 
aan het publiek de mooie 
folder van Van der Ende uit. 
Haar kostuum bestond uit 
een lang gewaad gemaakt 
van autobanden, met op 
haar hoofd een geweldig 
groot kunstobject. Wat zal 
ze moe geweest zijn want 
het is echt een kunst om on-
voorbereid met dit spektakel 
mee te doen. 

Watertoren
Niet alleen Peter Versteege 
(de Lip) heeft een hand-
tekeningenactie op touw 
gezet om de watertoren te 
behouden. Ook via http://
redtdewatertoren.uitzand-
voort .nl, gemaakt door 
verontruste bewoners, kan 
iedereen de petitie onderte-
kenen. Zelfs de SP belooft de 
Zandvoortse bewoners dat 
zij zich tot de laatste mi-
nuut zal verzetten tegen 
dit plan. Paap besluit: “Al 
moet ik mij laten vastkete-
nen aan de watertoren. De 
toren blijft staan! Want de 
watertoren slopen? Dat is 
pas bezopen!” Tijdens het 
actualiteitenprogramma 
ZFM heeft Eg Poster (OPZ) 
zich spontaan aangemeld 
om evenwicht te bieden als 
Willem zich aan de waterto-
ren gaat vastketenen. 

Op het Zandvoortse strand
Laat u verrassen bij

 Ganpati op het naturelstrand

Ons binnenpaviljoen 
is rookvrij!
Wij hebben Indiase Chai 
de ayurvedische- en verse munt thee,
Drinkt u mee?
Ons nieuwe zuurdesembrood
Maakt ons assortiment brood écht groot!
Tevens originele Indiase curry schotels 
à € 10,- (veg. – en non-veg.)
Tevens personeel gevraagd

www.ganpati.nl

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van zee 
en zonsondergang. Probeer 
ons systeem gewoon uit. 
Eten wordt altijd aan 
tafel geserveerd.
Tel.: 5716994

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Lijfspreuk 
De eindbestemming in het leven is 
niet waar het om gaat, het gaat 
erom hoe je de reis er naartoe maakt.

Wordt ook bezorger 
van de best gelezen krant van Zandvoort!

Bel of mail Verspreidnet: 0251-674433 of info@verspreidnet.nl

Nieuwe haring happen 
bij Thalassa Strandpaviljoen 18!

Huig & Anita Molenaar (Bonnie)
nodigen u uit om zaterdag 9 juni tussen

16.00- en 18.00 uur te komen haring happen.
Vers van het mes.

Gratis kaarten voor het haringhappen af te halen
bij Thalassa Strandpaviljoen 18

(zolang de voorraad strekt)

We hebben nog meer voor u!
Het Shanty koor is er ook.

Vanaf 14.00 uur diavoorstelling 
over het vroegere Strandleven.

Vanaf 18.00 uur onbeperkt vis eten
voor € 15,- p.p. (reserveren gewenst)

Gewoon lekker, lekker gewoon.

Tel.: 5715660

Veel belangstelling voor 
‘Opera Pietje’

In 1970 begon Opera Pietje als 
etherpiraat zijn favoriete aria’s 
te draaien. Door zijn kennis en 
bevlogenheid bereikte hij steeds 
meer luisteraars. In 1984 kreeg 
hij bij Stad Radio Amsterdam, 
later Radio Noord-Holland, zijn 
eigen programma. ‘Met Opera 
Pietje geniet je’ is dan ook al 
ruim twintig jaar een gevleugel-
de uitdrukking. Onlangs is hem 
door de koningin de prijs van het 
prins Bernhard Cultuurfonds, de 
Zilveren Anjer, opgespeld.

Deze bevlogen man was vrijdag-
middag te gast in de bibliotheek 

op uitnodiging van Pluspunt en 
hij had een deel van zijn collec-
tie meegenomen. Hij bracht een 
groot aantal aria’s, duetten en 
koren mee die niet eens op cd 
of plaat zijn verschenen. “Ik heb 
dit allemaal van de artiesten 
zelf gekregen. Het zijn unieke 
opnames die niet in de winkel 
te verkrijgen zijn”, verduidelijkte 
hij. Hij vermaakte met zijn uit-
leg en muziek een groot aan-
tal Zandvoortse senioren. Alle 
stoelen die in de bibliotheek 
zijn werden in de kleine expo-
sitieruimte gezet om iedereen 
een plaats te geven.

Opera Pietje, alias Piet Bos, heeft zich zijn hele leven in woord en 
daad verdienstelijk gemaakt voor de operacultuur in Nederland. 
Eerst alleen in de Amsterdamse Jordaan, naderhand in heel Am-
sterdam en later in half Nederland maakte hij naam als dé am-
bassadeur van opera en belcanto.

Warm concert 
Zandvoorts Mannenkoor

Het begin was wat aarzelend. 
Toen De Vries echter de juiste 
toon uit de vleugel haalde, 
kwamen de Zandvoortse heren 
los. Met een mix van klassieke 
en hedendaagse koorstukken 
kregen zij de handen van de 
toehoorders goed op elkaar. 
De Vries memoreerde ook het 
25-jarig bestaan van zijn koor 
en meldde dat er een feestelijk 

jubileumconcert zal komen. 
Stichting Pluspunt, initiatiefne-
mer van de zondagmiddagpodi-
ums, heeft er goed aan gedaan 
dit Zandvoortse ‘exportproduct’ 
in eigen huis (lees: zondagmid-
dagpodium) te halen. Goed 
voorbeeld doet misschien goed 
volgen en komen er vaker op-
tredens binnen de Zandvoortse 
gemeentegrenzen.

Het Zandvoorts Mannenkoor, onder leiding van Wim de Vries, 
heeft zondag in het kader van de zondagmiddagpodium concer-
ten in De Krocht opgetreden. Voor een redelijk gevulde zaal, met 
het koor achterin de zaal in plaats van op het podium, kan er ge-
sproken worden van een ‘warm’ concert.

Strandpaviljoen 

AZZURRO
Zandvoort

Espressobar & Ristorante
Zuidstrand

023-5718787

www.azzurrozandvoort.nl

GROENLINKS: 
Wij blijven ons verzetten 

Ons spaarzame erfgoed niet slopen!!!!!!!

(advertentie)
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nieuw in Zandvoort

Ambachtelijke Limburgse

vlaaien
Dit is een kleine greep uit ons 
assortiment, van ongeveer 
60 soorten. Kijk voor het 
gehele assortiment op onze 
website, of kom langs bij ons 
in de winkel
Ma t/m vrij 
 9.00- tot 18.00 uur
Zaterdag van 
 9.00-tot 17.00 uur
Zondag 
 10.00 – tot 17.00 uur
Koopavond vrijdag 
 tot 21.00 uur

WAAROM JUIST KIEZEN 
VOOR ONZE VLAAIEN?
➢ Iedere week een speciale 

vlaai in de aanbieding.
➢ Themavlaaien met feest

dagen: bv. Moederdag, Pasen 
en zomer of winter.

➢ Kindervlaaien.
➢ Fotovlaai, (als er een duide

lijke foto ingeleverd wordt.)
➢ Drie verschillende bodems. 

(gistdeeg, harde wener, korst)
➢ Dagelijks vers.
➢ In al onze vlaaien worden 

natuurlijke grondstoffen ver
werkt.

➢ Onze vlaaien hebben de enor
me doorsnede van 30 cm

tel: 023-5735023
fax: 023-5735024
www.funnyvlaai.nl

Vandaag op 24 mei opent Funnyvlaai haar deuren aan de Passage 7 in Zandvoort.
En u als klant bent van harte welkom vanaf vrijdag 25 mei om 09.00 uur.

U kunt bij ons terecht voor een hele, halve, kwart en een punt vlaai. 
In onze gezellige winkel kunt u tevens een kopje koffie of een frisdrank 

nuttigen en natuurlijk met een overheerlijke punt vlaai.

    
 www.funnyvlaai.nl          

Bestel uw vlaai nu per telefoon of fax.

eenmalige superopeningsstuntonze tropical vlaai van 13,45 voor 9,95

Week van de Zee Kunst met een grote K

door Nel kerkman

In het centrum van Zandvoort 
liepen vreemde vogels rond. 
Zwarte vogels met witte ge-
zichten en hun vleugels waren 
versierd met lepels, vorken en 
messen. Ze zochten contact 
met het winkelende publiek, 
haastige voorbijgangers en 
zonaanbidders die de terras-
sen bevolkten. 

In vogelvlucht
De rare vogels trakteerden me-
nigeen met een gekookt eitje 
of een overheerlijk chocolade 
soesje bestrooid met poeder-
suiker. De acteurs waren ge-
tooid met de kunstobjecten van 
de Haagse kunstenaar Lichel 
van den Ende. Hij had speciaal 
voor de Week van de Zee zijn 
kunstobjecten, met als thema 
‘in vogelvlucht’, voorzien van 
opgezette vogels en met bestek 
versierde vleugels, vogelnestjes 
en kostuums waaruit dwarre-
lende veertjes kwamen.  

Groteske kunst
Elke creatie, meestal gemaakt 
uit autobanden, had wel iets 
bizars en elk pasje werd niet 
zomaar neergezet, nee daar 
was goed over nagedacht. De 
kunstenaar had het spektakel 
tot in het kleinste detail ver-
zorgd en daardoor werd de 
kunststoet één geheel. De ac-
teurs die de objecten droegen 
hadden het zwaar. Eén vrouw 
liep op heel hoge schoenen en 
had steun aan haar stalen rok 
waarmee ze zich, mede door 
hulp van wieltjes, toch nog 
statig voortschreed

Expositie
Hebt u op 19 mei het kunst-
spektakel gemist? De fotogra-
fen Rob Bossink, Merel Jansson 
en Barbara Gen hebben de 
kunst en de toevallige gefoto-
grafeerde voorbijganger op de 
gevoelige plaat vastgelegd. De 
foto’s worden vanaf 1 juni tot 
5 augustus geëxposeerd in het 
Zandvoorts Museum. 

Twee weken staat de Week van de Zee centraal in Zandvoort. 
Er zijn veel activiteiten georganiseerd waaronder ook kunst. 
Maar de kunst die het Zandvoorts museum op 19 mei verzorg-
de overtrof de stoutste verwachtingen.

Locoburgemeester Wilfred Tates heeft zaterdagochtend door 
middel van een ‘spinning ride’ in sportcentrum Kenamju, de 
Week van de Zee geopend. “De zee is volgens Wikipedia een 
grote plas zout water, maar voor ons is het veel meer. Ik wens 
u dan ook veel plezier deze week.”

Met die woorden verklaarde 
Tates de Week voor geopend. 
Daarna was het werken gebla-
zen voor de wethouder. Ook 
organisator Ben Zonneveld, 
dorpsomroeper Klaas Koper 
en kunstenares Hilly Jansen, 
moesten zich in het zweet 
‘spinnen’. 

Expositie bij 
makelaar Greeven
Zaterdagmiddag is de expo-
sitie ‘Wonen aan Zee’, bij ma-
kelaardij Greeven, geopend. 
De expositie toont een aantal 
schilderijen van Hilly Jansen. 
Vader Rob en zoon Timo 
Greeven willen met deze expo-
sitie aangeven dat het wonen 
aan zee bijna een privilege is. 
Een aantal werken van Hilly, 
met thema zee, hangen twee 
maanden lang in het make-
laarskantoor aan de Louis 
Davidsstraat. 

Stoepkrijttekenen 
bij de Rotonde

Onder de enthousiaste leiding 
van Hilly Jansen hebben afge-
lopen zaterdag circa dertig 
kinderen hun creativiteit kun-
nen tonen. Fraaie tekeningen 

werden op het Badhuisplein, 
naast het eerder gebouwde 
zandkasteel uit Wales, ge-
maakt. De jongste deelnemer, 
Denne O’Herne, was twee jaar 
oud en ook buitenlandse kin-
deren, onder andere een jon-
getje uit Brazilië, maakten van 
de gelegenheid gebruik. Alle 
kunstenaars ‘in de dop’ kregen 
een Kust- en Zeegids, alsmede 
een Welsh schaapje. 

Met een strandjutter mee
Victor Bol maakte voor vele 
gasten met zijn dubbele 
strandwagen een trip op het 
strand. Grote vondsten wer-
den er niet gedaan, maar juist 
het kleinere werk maakte het 
bijzonder. Bol was dik tevreden 
over de belangstelling die vol-
gens hem in het verleden veel 
minder is geweest. Kent u bij-
voorbeeld de oorkwal? Het is 
een naar verhouding kleine 
doorzichtige kwal, die vier oren 
heeft en niet steekt. Heeft u 
het minuscule ‘zeeboontje’ 

wel eens van 
het strand op-
geraapt? Het 
is de kleinste 
zee-egelsoort 
die hier te 
vinden is. Wilt 
u ook nog 
genieten van 
deze en vele 
andere kleine 
en daardoor 
juist zo waar-
devolle we-
tenswaardig-

heden? Aanstaande zaterdag 
van 11.00 uur tot 12.00 uur 
is de laatste mogelijkheid. 
Vertrek vanaf paviljoen Jeroen, 
strandpaviljoen nr. 20.

slepen. Later werd de vangst 
(krabbetjes, garnalen en een 
platvisje) uitgebreid besproken. 
Op het strand vertelde Ciska 
(IVN) een verhaal over de zee-
meeuw en zijn vliegkunst. In 
het Juttersmu-ZEE-um gaf Wim 
Kruiswijk een uitleg over het 
jutten en via een microscoop 
kon iedereen het Zandvoortse 

zand bewonderen. 
Ongeveer 300 be-
zoekers hebben 
van een gezellige 
dag genoten. Op 
woensdag 23 mei, 
zaterdag 26 en zon-
dag 27 mei is in het 
Juttersmu-ZEE-um: 
zand bekijken, pren-
tenrubbing en een 
speurtocht.

Open huis Zandvoortse 
Kunstenaars
Eén keer per jaar is er een 
gezamenlijke expositie van 
de Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort (BKZ) in de 
Haarlemmerstraat 13 D. De 
leden van BKZ laten hun 
nieuwste kunstwerken zien. 
Door het hele huis hangen 
en staan de kunstwerken 
verspreid. Het getoonde is 
divers: grote en kleine acryl-
kunstwerken, keramiek, bron-
zen en stenen sculpturen. De 
drie gastexposanten tonen 
zilveren sierraden, kettingen 
van keramiek en glasobjec-
ten. Hebt u de expositie ge-
mist? Dan bent u zondag 27 
mei van 12.00 tot 17.00 uur 
van harte uitgenodigd.

Succesvol open atelier 
Hilly Jansen
Waarschijnlijk één van de 
drukste onderdelen van het 
programma van de Week van 
de Zee was zondag het open 
atelier van kunstenares Hilly 
Jansen. Spelend met het the-
ma ‘In vogelvlucht’, noemde 
zij haar expositie: ‘Kinderen 
in Vogelvlucht’. Jansen heeft 
zich recentelijk toegelegd op 
het schilderen van kinderen. 
“Ik kwam daarop door de in-
drukwekkende documentaire 
van Pim van Collem, Buddha’s 
Lost Children”, legde zij uit. 
uitgestald in haar gezellige 
woonkamer hingen en ston-
den kinderportretten van 
kinderen uit de hele wereld. 
Tevens had de ondernemende 
kunstenares door haar beschil-
derde Italiaanse maskers ten-
toongesteld, die duidelijk goed 
in smaak vielen van de vele 
belangstellenden. Komende 
zondag tussen 12.00 uur en 
17.00 uur is er nog een keer de 
gelegenheid om het nieuwste 
werk van Jansen in haar huis 
te bezichtigen.

Zijdeschilderen bij 
Kunst & Koffie
In galerie Kunst & Koffie aan 
de Zeestraat, was de gelegen-
heid om te leren hoe er op 
zijde geschilderd kan worden. 
Nel Sandbergen – Kerkman 
toonde de techniek aan de be-
langstellenden, die vervolgens 
zelf de gelegenheid kregen om 
het uit te proberen. Komende 
zondag is er nog een keer de 
gelegenheid, op de slotdag 
van de Week van de Zee tussen 
10.00 uur en 16.00 uur.

Zee-evenement IVN en 
Juttersmu-ZEE-um
Er was genoeg te doen en te 
zien. Kinderen konden van hun 
strandvondsten een in gips ge-
goten kunstwerkje maken. Er 
was een puzzeltocht en onder-
tussen mochten de kinderen 
met hulp van 2 korvissers uit 
Bergen het net door het water 
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Kortstondig warmtegolfje

De stroming gaat tijdelijk naar 
richtingen tussen oost en zuid 
donderdag en vrijdag en daar-
mee wordt warme continenta-
le lucht westwaarts gebracht. 
Het zou zomaar kunnen dat 
het kwik 26-27 graden gaat 
aanwijzen op vrijdag in Zuid-
Kennemerland, maar alleen 
als de zwakke wind van zee 
-die zowel op donderdag als 
vrijdag kan opsteken- zich nog 
enigszins koest houdt.

Zeer kenmerkend voor de fase 
eind mei/begin juni is het door-
gaans onstabiele karakter van 
de warmte. Onweersdreiging 
volgt dan ook bijna altijd na 
een kortstondige warme epi-
sode. Hoe dat precies gaat 
aflopen zien we pas vrijdag, 
maar de kans dat er vuurwerk 
komt is niet ondenkbaar. De 
atmosfeer wordt een stuk 
benauwder, vooral in het tijd-
vak vrijdagochtend tot zater-
dagmiddag, met een klamme 
zaterdagnacht (16-17 graden 
minimaal) en een voortdurend 
hoge luchtvochtigheid. 

Het lange weekeinde (Pink-
steren) vervolgens verloopt 
dan weer koeler -met behoor-
lijke regenkansen vooral zater-
dag- waarbij we de 20 graden 
amper meer halen op zondag 
en maandag. Toch zijn er ook 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

We krijgen een tamelijk nerveuze ‘weerweek’ voorgescho-
teld met het spannendste accent richting einde week, als 
de temperaturen even opgezweept worden tot nagenoeg 
(hoog)zomerse waarden. Het aansluitende onweer is dan 
mogelijk niet van de lucht, maar dat is voorlopig nog even 
toekomstmuziek. 

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

voldoende aardige droge mo-
menten.  

Maar eerst hebben we nog, 
na een prima woensdag, een 
fraaie donderdag in de aanbie-
ding. Flinke zonnige perioden 
zijn er en veel wind, meest uit 
noordoost, is er niet.
Woensdagmiddag was het al 
22-23 graden en donderdag kan 
het zelfs 25 graden worden in 
de Zandvoortse of Bentveldse 
achtertuin. Vooral donderdag-
avond lijkt een lange zwoele 
(barbecue)avond te worden, 
dus reserveer deze maar vast!

Volgende week lijkt een zoge-
naamde ‘koudeput’, een bel 
met koude lucht in de hogere 
regionen, nog roet in het eten 
te kunnen gooien in de vorm 
van periodieke regenperikelen, 
maar wel stijgt de luchtdruk 
boven Noord-Europa en op 
termijn zou dit een wat lang-
duriger weersverbetering kun-
nen geven. 

Feit blijft dat we waarschijn-
lijk de natste meimaand gaan 
wegschrijven van de voor-
bije honderd jaar. Op diverse 
plaatsen in het Nederland viel 
al meer dan 130 millimeter 
tot vandaag. Zandvoort slikte 
‘slechts’ 65 millimeter water.
Weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 24 26-27 20 18 

Min 10 13 16 11

Zon 75% 60% 30% 25%

Neerslag 10% 60% 85% 75%

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

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?

Bij de rubriek ‘dorpsgenoten’ mag zeker de man niet ont-
breken die op 15 mei de voorzittershamer bij de ANBO heeft 
neergelegd. Zijn naam is Take Huberts, in 1930 geboren te 
Meppel. Altijd zeer actief 
geweest (en nog) 
maar vanwege 
zijn gezond-
heid gaat
hij, samen
met zijn
vrouw, 
heerlijk
genieten
van de zon-
nige kanten
van het leven.

Dorpsgenoten

Hoe kom je als gebo-
ren Drentenaar terecht in 
Zandvoort? “Dat is via een 
omweg gegaan”, vertelt Take 
en gaat er gezellig bij zitten. 
Hij was 9 jaar in dienst bij de 
politie in Leeuwarden en van-
wege de gezondheid van zijn 
kinderen heeft Take in 1961 
bij de Zandvoortse politie ge-
solliciteerd. Tot aan zijn pen-
sionering heeft hij daar met 
veel plezier in allerlei functies, 
onder andere 10 jaar bij de 
strandpolitie en chef van de 
bijzondere wetten, gewerkt. 

Vergaderdier
Buiten klaverjassen en mu-
ziek heeft Take wel een heel 
bijzondere hobby: vergaderen. 
Het kan zo gek niet zijn of hij 
is wel voorzitter ergens van 
geweest. We zullen er beslist 
enkele vergeten maar noemen 
er toch een paar op: jaren in 
het Christelijk schoolbestuur, 
20 jaar volkstuinvereniging en 
6 jaar dierenbescherming. En 
niet te vergeten, 15 jaar voor-
zitter bij de ANBO afdeling 
Zandvoort. Als vergaderdier 
was het moeilijk om de ANBO 
vaarwel te zeggen. 

koffie-uurtje
Samen met zijn vrouw is hij 
elke maandagochtend in het 
Huis in de Duinen aanwezig. 
Daar schenken ze, voor alle 
aanwezigen van de derde 
etage, koffie in en maken er 
een gezellig praatuurtje van. 
Take is ook nog actief als ou-

derling van de Gereformeerde 
Kerkenraad waar ondanks het 
sluiten van de kerk in 2006, 
nog steeds bijeenkomsten 
worden georganiseerd. 

Muzikaal
Ook muziek (vooral gospels) 
is een van zijn liefhebberijen 
want als kleine jongen speel-
de Take al accordeon en later, 
toen hij als 18 jarige vrijwillig 
in dienst ging, speelde hij in 
het marinierskorps. Zelfs bij 
de politie in Leeuwarden was 
er een muziekkorps en na-
tuurlijk floot Take op zijn pic-
colo er vrolijk op los. Dat viel 
natuurlijk tegen in Zandvoort 
want daar was geen politie-
muziekkorps? “Dat klopt maar 
er was wel een tamboerkorps 
in Zandvoort waar ik een tijdje 
de leiding over had. Zelfs heb 
ik accordeonlessen gegeven 
en af en toe speel ik nog in het 
Huis in de Duinen op mijn ac-
cordeon”, vertelt Take. 

Geen geraniums
Ondanks het neerleggen van 
het voorzittersschap heeft 
hij nog geen tijd om achter 
de geraniums te gaan zit-
ten. “Momenteel gaat het 
goed met mijn gezondheid. 
Daarom moet ik luisteren naar 
mijn lichaam en genieten van 
het leven, zolang je nog kan.” 
Wijze woorden maar best 
heel moeilijk voor een doener 
zoals Take Huberts. 
 

                             Take Huberts

Take Huberts

door Nel Kerkman

Column	Politiek	

De functie van burge-
meester van Zandvoort is 
erg gewild. Er hebben zich 
bij de Noord-Hollandse 
Commissaris  van de 
Koningin twintig potentiële 
opvolgers gemeld voor Rob 
van der Heijden. Veertien 
dappere mannen en zes 
dappere vrouwen.
Er zijn gemeenten waar 
burgemeesters voor straf 
worden aangesteld en waar 
het na een advertentie oor-
verdovend stil blijft. Maar 
Zandvoort spreekt kennelijk 
tot de verbeelding. Al kun-
nen ze allemaal van tevoren 
weten dat échte vooruit-
gang in ons prachtige dorp 
nauwelijks is te boeken. Als 
de sollicitanten het dossier 
Middenboulevard doorwor-
stelen zijn ze voorgoed ge-
nezen. Wanneer een plein 
met een Oostblok-uitstra-
ling niet eens grondig kan 
worden aangepakt, wat kan 
er dan wel?
De meeste van de durfals 
komen uit het VVD-nest. 
Niet zo raar, want Zandvoort 
is van oudsher een liberaal 
bolwerk. Er is er ook een 
van onbekende politieke 
richting (lijkt me niet eens 
zo gek) én, let goed op, een 
van Gemeentebelangen. 
Rara, wie is dat? Kiekeboe, 
dat moet Michel Demmers, 
onze initiatiefrijke oud-wet-
houder wel zijn. Verheug 
me nu al op de manier 
waarop hij de raadsleden 
van de Ouderenpartij, niet 
zijn allergrootste vrienden, 
het woord ontneemt.
Maar misschien is het tóch 
Astrid van der Veld, die tot 
haar eigen verbijstering 
niet voor GBZ terugkeerde 
in de raad. Ze betichtte la-
ter ‘een groep vuilspuiters’ 
(vooral die van de groepe-
ring Bewoners Belangen 
Kostverloren e.o.) van het 
‘frustreren van de verkie-
zingsuitslag’. “Laat u zich 
daar alstublieft niet meer 
toe verleiden”, zo smeekte 
ze destijds. Wat is het toch 
mooi om in een dorp als 
Zandvoort te wonen.

Hans Botman

Gewilde functie

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

E-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Schitterend gelegen driekamerhoekappartement 
(vh 4) op de tweede verdieping met prachtig 
uitzicht vanaf het balkon over boulevard, strand 
en zee. 
• Balkon op het zuidwesten
•  Ruime woonkamer met open haard (gas) en 

schuifpui naar  balkon
•     Lichte keuken met inbouwapparatuur
• Moderne badkamer v.v. mozaïek tegels
• 2 slaapkamers

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 59/14De Ruyterstraat 58

Goed onderhouden en zo te betrekken 2 kamer-
appartement gelegen op de bovenste verdie-
ping van appartementencomplex De Duinroos.
• Woonoppervlakte 55 m2

• Parkeergelegenheid op eigen terrein
• Ruime slaapkamer (4,1 x 3,78m)
•  Ligging op 50 meter van strand en dorps-

centrum en station op loopafstand
• Lift in gebouw aanwezig

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Hogeweg 76/4

In het centrum ligt dit uitstekend onderhouden 
3 kamerappartement op de eerste verdieping  
van een kleinschalig complex. Eigen inpandige 
garageplaats en berging. Bouwjaar 1993. Lift 
aanwezig.
•  Woonoppervlakte 85 m2

• Royaal balkon op het zuiden
• L-vormige woonkamer van ca. 45 m2

• Luxe open keuken en moderne badkamer
• Marmeren vloer door het gehele appartement

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

NIEUW NIEUW

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

Geachte redactie,

De laatste weken wordt er door lezers van uw krant en de 
schrijver van de rubriek met ‘Oog en Oor’ gereageerd op 
het project ‘wonen, zorg en welzijn” in Zandvoort-Noord. 
Samengevat heeft het commentaar betrekking op de vol-
gende onderwerpen:
- de gemeente luistert niet naar diegenen die kritiek hebben 
op de bouwplannen,
- de gemeente kapt er lustig op los.

Als voormalig algemeen directeur van Stichting ZorgContact 
(o.a. Huis in de Duinen) ben ik vanaf het begin betrok-
ken geweest bij deze planontwikkeling. Zoals de lezers de 
afgelopen jaren regelmatig in de Zandvoortse kranten en 
het blad Thuis van EMM hebben kunnen lezen worden er in 
Zandvoort-Noord diverse voorzieningen gerealiseerd.

Fase 1 is de nieuwbouw op de plek waar voorheen de Van 
Pagee sportzaal stond. 

Fase 2 is de aanstaande nieuwbouw op de plek waar nu 
nog Pluspunt is gehuisvest. Er komen, naast een kinder-
dagverblijf, 63 levensloopbestendige woningen (woningen 
die zo worden gebouwd dat mensen daar hun hele leven 
kunnen blijven wonen en kunnen worden aangepast wanneer 
dat toch nog noodzakelijk mocht zijn). Onder het gebouw 
komt een parkeerkelder zodat de huidige bewoners geen 
extra last ondervinden van meer auto’s op straat. Ook voor 
deze woningen zullen EMM en ZorgContact vermoedelijk 
afspraken maken over de inzet van zorg- en dienstverlening, 
indien dit aan de orde is.

Wanneer de bouwactiviteiten in 2009 zijn afgerond worden 
de Flemingstraat en het Theo Hilberspad opnieuw ingericht, 
mede met het oog op de nieuwe bewoners.

De gemeente heeft deze plannen al in een heel vroeg stadium 
openbaar gemaakt en in alle fasen van de planontwikkeling 
konden de bewoners hiervan kennis nemen en hun commen-
taar leveren. Er zijn voorzover ik mij kan herinneren vanaf 
2002 tot nu toe zeker 4 avonden georganiseerd, waar 

belangstellenden in gesprek konden gaan met de gemeente 
en overige betrokken organisaties. Door deze bijeenkomsten 
zijn de plannen op onderdelen aangepast. Dat niet ieder-
een zijn zin heeft gekregen mag door een enkele criticus 
niet worden vertaald dat er niets is gedaan met de op- en 
aanmerkingen tijdens deze bijeenkomsten. Alle hiervoor 
noodzakelijke procedures zijn doorlopen en mede door de 
zorgvuldige werkwijze vanuit de gemeente is er geen enkel 
bezwaarschrift ingediend tegen deze plannen. Daarom kan 
de gemeente nu niet anders dan de bouwvergunning afgeven. 
Dat er bomen moeten worden gekapt was vanaf het begin 
in de planontwikkeling bij een ieder bekend. 

Ik heb mij door de gemeentelijke projectleider laten vertellen 
dat er 2 verschillende aspecten, die te maken hebben met 
deze kap, door elkaar worden gehaald. Er is een kapvergun-
ning aangevraagd om de nieuwbouw te realiseren en er is een 
kapvergunning aangevraagd om iepen in Zandvoort-Noord 
te vervangen, hiermee is de gemeente al jaren bezig o.a. in 
de Celsiusstraat, maar ook bij wooncomplex Kostverloren en 
bij Huis in de Duinen… Door de iepziekte verdwijnen er elk 
jaar weer iepen en hierdoor ontstaan in eerste instantie lege 
plekken, maar vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat 
herplanting daarbij altijd alle aandacht heeft gehad. Door 
elk jaar een deel van de iepen te vervangen wordt ervoor 
gezorgd dat de groenstructuur in tact blijft. 

Samengevat kan worden gesteld dat er in Zandvoort-Noord 
belangrijke voorzieningen worden gerealiseerd voor de to-
tale Zandvoortse bevolking. Dat er een kapvergunning is 
aangevraagd om de bouw hiervan mogelijk te maken en 
de verzekering dat er na de bouw nieuwe bomen worden 
geplant, is voor ondergetekende de verzekering dat deze 
belangrijke voorziening deel zal uitmaken van een groene 
infrastructuur.

Tijdens mijn afscheid heb ik gesteld dat mijn houdbaar-
heidsdatum was bereikt, ik kan echter niet nalaten om met 
dit schrijven enige nuancering aan te brengen in de bericht-
geving en het commentaar in uw krant. 

R. de Vries.
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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
www.shanna-s.com

LET OP!!
Ook wij staan op de

voorjaarsmarkt
met slippers,

riemen en tassen

Feestcafé 
De Vrolijke Koster

Een gewoon gezellig Amsterdams feestcafé.
Je kunt bij ons als je wilt, zingen, dansen en sjansen.

Zaterdag 26 mei Live muziek
”Gerry Holland”
Wij zijn 7 dagen per week geopend 
Nieuwe openingstijden: van 19.00- tot 03.00 uur

Feestcafé De Vrolijke Koster 
Kosterstraat 9, 2042 JJ Zandvoort. 
Tel.: 06-49971131

Vrijdag en 
zaterdag

borrelen met een 
lekker hapje!

Café Oomstee

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

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)

Hotelkamer
vanaf € 35,-
per persoon

inclusief ontbijt

6 DAGEN PER WEEK GEOPEND

MA. GESLOTEN
DI T/M ZA VAN 17.00- TOT 03.00 UUR
ZONDAG VAN 15.00 TOT 0.300 UUR

Gasthuisplein 9a, 2042 JM Zandvoort
Tel.: 023-5719205

VRIJDAG 25 MEI
LIVE MUZIEK!

RONNY WIJNGAARDEN
(DE NEDERLANDsE LIONEL RIchIE)

& TERRI

GRATIs ENTREE

Voorjaarsmarkt 2007
Zondag 27 mei (1ste Pinksterdag)

grootse Feestmarkt door het gehele centrum

Slijterij Beems v.o.f.

Tijdens voorjaarsmarkt open vanaf 12.00 uur.
Voor de winkel een kraam met allerlei  
paper tools o.a. 3 dimensionale 
werken van Anton Pieck!
Gemaakt door mevr. Beems
Gall& Gall, Grote Krocht 24, 2042 LW Zandvoort

RADIO STIPHOUT
GROTE KROCHT 34-36 

ZANDVOORT 023-5732649

De leukste koopjes 
& gadgets bij:

RADIO 
STIPHOUT
Ook wij staan 

met een kraam 
op de markt!

OP DE KRAMEN ECHTE KOOPJES!
• BH’s + slipjes v.a. € 5,-
• KLEDING o.a. shirtjes, 
  broeken, rokjes enz. v.a. € 5,-
• Laatste ruitersport 
  artikelen 70% korting! OP = OP

Wij zijn er ook met
leuke zomerse
aanbiedingen

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28, 2042 LX Zandvoort
Tel.: 023-5719345 Fax: 023-5736804
E-mail: dobey.zandvoort@xs4all.nl

ALLEEN OP 1e PINKSTERDAG 
TIJDENS DE V OORJAARSMARKT 

• ÉÉNMALIGE AANBIEDINGEN TEGEN GROOTHANDELSPRIJZEN  
• DIVERSE EETKAMERSTOELEN • SALONTAFELS

• MODERNE TUINSETS en vele andere artikelen. 
• NERGENS GOEDKOPER, MAAR… ALLEEN OP DE VOORJAARSMARKT 

• KOMT U EVEN LANGS, HET IS ECHT DE MOEITE WAARD 
• WIJ ZITTEN OP DE GROTE KROCHT 38 

Surabaya-Green
Indonesisch afhaal restaurant

Is vanwege de voorjaarsmarkt
ook op zondag 27 mei geopend.

Kom eens kennismaken met
onze heerlijke maaltijden!

Haltestraat 14 – Zandvoort
Tel.: 023-571 98 59

Zaterdag 2 juni 
organiseert 

strandpaviljoen Wander&Karin een
Italiaanse avond 

met een speciaal Italiaans menu!
Aanvang 17.30 uur. 

Reserveren is gewenst.

GEZOCHT
 voor

OPEN GOLF ZANDVOORT

• afwasser m/v

• ballenraper m/v

• schoonmaker m/v

• green-keeper/
 hovenier

Sollicitaties voorzien 
van CV en foto kunt 
u richten aan:

OPEN GOLF 
ZANDVOORT B.V.
T.a.v. Mevrouw Lancaster
Duintjesveldweg 3
2041 TZ  ZANDVOORT
023-5715743

Nu ook op de Grote Krocht!

Veel aanbiedingen!
• Cane & Co

• Dobey

• Gall & Gall

• Massage 
bij Rosa

• Radio Stiphout

• Rosarito

• Shanna’s 
Shoe Repair & 
Leatherwear



WEEr EENs IEts aNDErs

VOORJAARS
MARKT

1ste PINkstErDaG

DE ENIGE ECHtE VaN

De Ondernemers 
Vereniging Zandvoort 
(OVZ) en Pole Position 

zijn als gezamenlijke 
organisatie 
dan ook erg 

gelukkig 
dat de 

deel- 
nemers, 

maar met 
name ook de 
bezoekers de 
Zandvoortse 
jaarmarkten 

Mega voorjaarsmarkt op eerste pinksterdag
Op eerste pinksterdag is het centrum van Zand-
voort weer het domein van een mega voorjaars-
markt. Maar liefst 300 kramen zullen de straten 
doen omtoveren tot één groot voorjaarsfeest. 
Handelaren en bezoekers vanuit heel Nederland 
zullen weer de richting van Zandvoort optrekken 
om dit festijn mee te mogen maken. IJs en weder 
dienende zullen naar verwachting weer een kleine 
tienduizend bezoekers dit spektakel bewonderen.

zo positief ontvangen. 
De omvang van de voor-
jaarsmarkt is dan ook uit-
gegroeid tot één van de 
grootste in zijn soort in 
Nederland. Door de erva-
ringen van vorige mark-
ten en de grote vraag 
naar kramen heeft de or-
ganisatie kunnen kiezen 
uit een enorm uiteenlo-
pend aanbod. Zo zijn er, 
naast de gebruikelijke 
markthandelaren, stands 
met antiek, curiosa en 

dag. Zo is er absoluut 
geen sprake van een en-
kel kinderdraaimolentje, 
maar staan of lopen er 
tientallen attracties van 
niveau voor kinderen en 
volwassenen in en door 
het centrum. Een aantal 
artiesten die vorig jaar erg 
goed in de smaak vielen 
komt weer terug, maar 
ook is er ruimte gescha-
pen voor nieuw talent.

Maak er een 
‘dagje uit’ van
Het wordt dus een on-
vergetelijke dag voor 
het hele gezin, waarbij 
het centrum weer zal 
veranderen in een extra 
gezellig dorp. In com-
binatie met de slotdag 
van de Week van de Zee 

staat Zandvoort weer 
eens positief op zijn 
kop! Als u wilt kunt u 
er gemakkelijk een hele 
dag doorbrengen om 
daarna even lekker uit 
te waaien op het strand 
of plaatst te nemen bij 
een van de deelnemende 
restaurants, waar u een 
speciaal marktmenu 
kunt bestellen! Voor een 
gezellig dagje uit noteert 
u in ieder geval zondag 
27 mei (1e pinksterdag) 
in uw agenda. Natuurlijk 
worden er geen entree-
gelden gevraagd en is 
het straattheater gratis. 
De voorjaarsmarkt be-
gint al om 10.00 uur en 
duurt tot 18.00 uur. Tot 
ziens dus in het centrum 
van Zandvoort!

 

heel veel gadgets die u 
vaak niet in de grote win-
kelcentra kunt vinden.

Veel entertainment
Ook bijna alle winkeliers 
in de Haltestraat, Grote 
Krocht en Kerkstraat/
plein doen aan deze jaar-
markt mee. Ongekende 
acties of extreme kor-
tingen zullen u lokken. 
Natuurlijk zijn ook veel 
nieuwe collecties nu al 
binnengekomen. Dus wilt 
u het nieuwste van het 
nieuwste dan kunnen de 
winkeliers van Zandvoort 
u deze dag natuurlijk ook 
helpen. Een ander sterk 
punt ten opzichte van 
andere markten is het 
uitgebreide programma 
entertainment en kin-
derplezier tijdens zo een 

- Door het gehele centrum

- ruim 300 kramen

- Veel kinderattracties

- spectaculair straattheater

ZoNDaG 27 mEI



haltestraat 46 Tel: 573 70 46
www.laurelenhardy.nl

ZONDAG MIDDAG
27 mei v.a. 16.00 uur

LIVE MUSIC !!!!

’THE NEW THREE’
MET JOOP KOOGER, BEREND V/D BERG

EN CO VAN CALAR

van FRANK SINATRA tot 
MICHEL BUBBLE

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Greeven, úw actieve NVM Makelaar!

Zéér verzorgd 2-kamer appartement  
(voorheen-3) op de 2e etage gelegen met  
fraai uitzicht over de duinen. Woonkamer  
in L-vorm en waardoor er veel lichtinval is,  
moderne keuken met veel opbergmogelijk-
heden in kersenkleur uitgevoerd. Ruime 
slaapkamer met toegang naar de verzorgde 
badkamer. 

• Erg rustig gelegen nabij natuurpark;
• Parkeren in directe omgeving;
• woonoppervlakte ca. 65m2, servicekosten  

€ 215,= incl. stoken & water

Vraagprijs: € 235.000,= k.k.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Royale bovenwoning verdeeld over  
2 verdiepingen mét een balkon.  
Ruime woon- en eetkamer in L-vorm,  
woonkeuken met toegang naar het  
balkon, moderne badkamer met ligbad  
en op de 2e etage 2-slaapkamers én  
een 2e toilet.

• Woonoppervlak ca. 105 m2;
• Erfpachtcanon € 132,23 per jaar
• In goede staat van onderhoud en zo  

te betrekken!

Prinsenhofstraat 

16-3
Zandvoort

Leeuwerikenstraat 

91-R
Zandvoort

Dr. Gerkestraat 

Een schitterend 2-kamer appartement  
(voorheen 3 kamers) op de 1e etage van  
Residentie “Prinsenhof”. Ruime woon-  
en eetkamer, een fraaie moderne open  
keuken,een moderne badkamer met ligbad  
en een ruime slaapkamer v.v. een inloopkast.

• In fantastische staat van onderhoud!
• Woonoppervlakte: ca. 70m2, servicekosten 
 € 75,= p/m;
• Wonen in “oud Zandvoort” met het comfort 

van 2007!

23-A
Zandvoort

Is ook op de markt!
Wij maken u nieuwsgierig
met onze mazzeltassen:

U koopt een tas voor € 5,-
maar wat is de waarde …???

La Bonbonnière
Ook op de markt met terras

  Kom gezellig langs 
                op de markt. 
 Wij zijn er ook met
        leuke  
             aanbiedingen!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Is ook op de voorjaarsmarkt
met een kraam!

Diverse soorten Turkse broden 
Feta, Yoghurt, olijven

Probeer ons assortiment uit!

Haltestraat 61A, 2042 LL Zandvoort
Tel.: 023-5738877

(Tevens personeel gevraagd)

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor Iets te 
(ver)kopen?

Plaats 
een 
Zandkorrel

(zie pagina 21)

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Kennemer Golf & Country Club 
te Zandvoort

zoekt op korte termijn

Gastheer/Gastvrouw
in bezit van Sociale hygiëne

Werktijden nader overeen te komen.

Reacties: 023-5713189
Mevr. H. van Houten of Dhr. B. Duivenvoorden
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Wandel4daagse

Er zijn routes van 5 en van 10 
kilometer. Om te kunnen deel-
nemen zijn kaarten à €3,50 te 
koop bij Bruna Balkenende (cen-
trum), Ton Goossens (Nieuw-
Noord), Ankie Miezenbeek 
(Haarlemmerstraat 12) of bij 
Martine Joustra (Witte Veld 11). 
Aan de start kosten de kaarten 
één euro extra. 

Er kan worden gestart vanaf 
18.30 uur. Op de eerste drie avon-
den zal er gestart worden vanaf 
de Hockeyclub (Duintjesveld), 
de laatste avond wordt gestart 

vanaf het Kerkplein. Dan zal een 
drumband het geheel muzikaal 
te omlijsten. 

Voor de sportieve deelnemers 
is er de mogelijkheid om deel 
te nemen aan de triatlon. U 
doet dan mee aan alle drie de 
vierdaagse die in Zandvoort 
worden georganiseerd. U krijgt 
korting op de prijs en een extra 
aandenken.

Inlichtingen: 
Martine Joustra: 5730297 of: 
www.zandvoortse4daagse.nl

Van dinsdag 5 juni tot en met vrijdag 8 juni vindt de 9e editie  
van de Wandelvierdaagse in Zandvoort plaats. Vier avonden lang 
zullen deelnemers in en rond Zandvoort hun routes wandelen. 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 21 

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

Vervolg gemeentelijke publicatie week 21 

College kan de polen gaan ontwikkelen

Een vraag tijdens deze discus-
sie was of het garantieplan nog 
wel zou gelden voor de omge-
ving van het De Favaugeplein. 
Wethouder Bierman vond van 
niet. Opmerkelijk was het idee 
van Bouberg Wilson (OPZ), 

die stelde dat het garantie-
plan ook gebruikt kan wor-
den voor u pgrading van het 
De Favaugeplein. Het leverde 
hoongelach op vanaf de pu-
blieke tribune en van enkele 
commissieleden. Wethouder 

politiek	verslag

Omdat op 8 mei jongsleden het bestemmingsplan Midden-
boulevard is vastgesteld, is de Nota Verwerving en Beheer 
Middenboulevard niet meer nodig. Het agendapunt van de 
commissie Raadszaken, begeleidt door een schrijven van het 
college, werd toch nog breeduit door de commissie besproken 
voordat het met een advies teruggestuurd werd. Het komt 
dan ook niet in de komende raadsvergadering op de agenda.

Bierman hield zijn partijgenoot 
voor, dat het garantiefonds een 
regeling is voor private zaken 
die gesloopt worden en dat de 
raad nu juist besloten had in 
dit gebied niet te slopen, tenzij 
de bewoners dit zelf willen. De 
wethouder vroeg de commissie 
tot slot om positief te adviseren 
over het collegevoornemen de 
aangekochte en de nog aan te 
kopen appartementen aan te 
bieden als definitieve vervan-
ging van de te slopen wonin-
gen op het Badhuisplein. De 
commissie adviseerde positief.    



Voor alle ZandvoortPashouders  de aanbiedingen van deze week

Nog geen ZandvoortPas?   Vul snel de onderstaande bon in!

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle artikelen 5% korting

 Wij adviseren u ook  
graag op het gebied van  

woninginrichting

Bij aankoop van 250 gr.
Parmesan Reggiano

Gratis pot pasta sauce
van Jamie Oliver!

In	de	maand	mei:
Malse	Ierse	kogelbiefstukken

3	stuks:	€	6,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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 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.

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op onze mooie
collectie houten stoelen!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

ZandvoortPas 
op het Zandvoortse strand

Ook adverteren op de ZandvoortPas strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Strandpaviljoen Wander&Karin biedt alle 
ZandvoortPas houders gedurende de maand 
mei een korting van 25% op de aanschaf van een 
seizoenkaart 2007 voor een strandbed en windscherm.

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Kom zaterdag 26 mei naar het Circuit Park Zandvoort
en maak de kwalificaties live mee!

Zaterdag 26 mei 
op vertoon van de ZandvoortPas

 Gratis toegang!

Programma zaterdag 26 mei:
Kwalificaties	

Dunlop SportMaxx Clio Cup  
Formule Ford
Seat Cupra Cup
Samsung BMW 130i Cup
NEC FR2.0 
NEC FR2.0
Pauze
Samsung BMW 130i Cup
Formido Suzuki Swift Cup

Races
Race 1   Dunlop SportMaxx Clio Cup
Race 2   Formule Ford
Race 3   Seat Cupra Cup  

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl
Tel.nr. 023	5740740

09:30
10:00
10:30
1 1 :00
1 1 : 30
12:00
12:20
13:20
13 :50

14 :25
1 5 : 1 5
16:00

09:50
10:20
10:50
1 1 : 20
1 1 : 5 0
12:20
13:20
13:40
14 : 10

15 :05
15 : 50
18:00

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Pinksterraces 26 t/m 28 mei

Maximaal 2 personen per ZandvoortPas

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op 
de nieuwe collectie
Quiksilver slippers!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

 
De hele maand mei:

HUUR  
5 weekfilms voor € 5,- 

voor de hele week
Niet in combinatie met andere acties

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

VAN ZANDVOORT

Restaurant 

Pizza 
Döner Plaza

Een Dürüm döner +
een patatje met € 5,-

Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort
Geopend van 14.00- tot 01.00 uur

Dinsdag gesloten. Tel: 023-5718582

Sportief aanbod Circuit Park Zandvoort

U kunt vanaf 09.30 uur ge-

nieten van autosport in op-

tima forma! Alle nationale, 

maar ook internationale 

raceklassen komen aan 

bod. De zaterdag begint 

met de kwalificatietrai-

ningen voor de Dunlop 

Sportmaxx Clio Cup, 

daarna de Formulae Ford, 

vervolgens de Seat Cupra 

Cup die weer door de Samsung 

BMW 130i Cup gevolgd wordt. De 

ochtendsessie wordt beëindigd 

door de kwalificatie voor de NEC 

Northern European Cup Formule 

Renault 2.0. Het is de start van een 

kampioenschap dat in 8 races zijn 

beslag moet krijgen. Jonge talenten 

gebruiken de Formule Renault au-

to’s als springplank naar misschien 

wel de Formule 1.

Circuit Park Zandvoort, al geruime tijd deelnemer aan de ZandvoortPas, heeft 
voor bezitters van die pas een schitterend en sportief aanbod. Ga op zaterdag 26 

mei naar de kwalificatietrainingen voor de Pinksterraces die op maandag ver-
reden zullen worden. Neem uw ZandvoortPas mee, u betaalt dan helemaal niets 
want Circuit Park Zandvoort biedt die dag gratis aan voor ZandvoortPashouders!

Na de lunch nog een tweetal kwalifica-

tietrainingen waarna om 14.25 uur de 

eerste echte race van de dag zal starten: 

een race voor het kampioenschap in de 

Dunlop Sportmaxx Clio Cup. Deze race 

gaat over 45 minuten en tijdens de race 

dienen de rijders een verplichte pitstop 

te maken. Om circa 15.15 uur starten de 

Formule Fords voor de eerste keer dit 

weekend en om 16.00 uur zal de 2 uur 

race om de Seat Cupra Cup van 

start gaan. Meestal staat deze 

race garant voor veel spektakel, 

met rijderwissels en pitstops!

Ga dus zaterdag, met uw 

ZandvoortPas, gratis een dagje 

naar Circuit Park Zandvoort en 

maak er een gezellige maar ook 

opwindende dag van!

Foto: Chris Schotanus
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Restaurant

Elke dag geopend 
vanaf 10:00 uur

Voor Lunch & Diner

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 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 informatie,
bel: 06-42053349

 ................. 
Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij 
alle PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 
(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 
Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. 

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

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44+48, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl 

Gevraagd jongen 
(± 17 jaar)

voor de afwas en
keukenwerkzaamheden.
Restaurant Harocamo

Kerkstraat 14 Zandvoort
Tel. 5712102

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

.................
Schoonheidssalon

Chez Ans.
Behandelingen met 

biologisch dynamische 
producten van Weleda. 

Flemingstraat 52, 
tel. 5713196

.................
Lieve papa en mama, 
hartelijk gefeliciteerd 

met jullie zaak 
Funny Vlaai. 

Ik ben trots op jullie! 
Veel geluk gewenst, 

jullie zoon 
Owen vd Werff

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

2 Dames tennisrackets 
izgst.: €5,00 - €10,00. 

1 Moderne staande 
lamp, wit, 

halogeen: €10,00.
Tel. 5713509

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!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

ZANDKORRELS
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Sport	kort

SV Zandvoort niet naar finale nacompetitie

Hemelvaartsdag ging er van 
alles mis in Woerden. Onze 
plaatsgenoten schoten tekort 
om de gastheren te verslaan. 
Bij rust stond er al een 3-0 
stand op het bord. Toen in de 
74e minuut 4-2 op het score-
bord stond, gloorde er weer 
hoop in de Zandvoortse har-
ten. Het was dan ook hard dat 

Sportlust nog twee keer gena-
deloos toesloeg, 6-2.

Thuis 
In de terugwedstrijd op 
zaterdag werd achterin al 
vanaf het begin één op één 
gespeeld. Zandvoort kwam 
in de 34e minuut aan de lei-
ding. Nog maar 3 om gelijk 

Voetbal

Het is zaterdagelftal van trainer Pieter Keur niet gelukt om een 
plaats in de finale van de nacompetitie te veroveren. De num-
mer 10 van de eerste klasse, Sportlust ’46 uit Woerden, gooide 
donderdag zoveel roet in het eten dat de wedstrijd van zater-
dag eigenlijk niet meer dan een verplicht nummertje werd. 

te komen! Direct na rust ver-
scheen Edwin Ariesen alleen 
voor de keeper. Met een di-
agonaal schot passeerde hij 
de doelman, 2-0. Nog 2! De 
strategie eiste echter zijn tol. 
Dat Woerden vlak voor tijd 2-
1 maakte, was alleen voor de 
statistieken belangrijk.

Prachtig seizoen
Toch kan SV Zandvoort met 
opgeheven hoofd op vakantie 
gaan. In het eerste jaar onder 
leiding van Pieter Keur is een 
schitterende prestatie gele-
verd. Het is hem gelukt om 
een hechte groep te smeden 
van jonge talenten en erva-
ren, wat oudere, voetballers. 
Hierdoor kon tijdens moei-
lijke periodes gedurende het 
seizoen, en die zijn er genoeg 
geweest, er steeds weer een 
goed representatief elftal 
worden opgesteld. Het is van 
alle kanten een topprestatie 
en als er voor komend seizoen 
hier en daar wat versterking 
kan worden ‘ingekocht’, dan 
kan SV Zandvoort weer voor 
de hoofdprijzen gaan!

Formule Renault in actie tijdens
pinksterraces

In het veld zullen maar liefst 
acht Nederlanders in actie 
komen. De klasse geldt als 
de opmaat naar het grotere 
werk zoals de Formule 3, de 
Formule Renault 3.5 en GP2. 
Naast deze klasse zal de Van 
Uitert Formule Ford, de Seat 
Cupra Cup, de Dunlop Sport 

Autosport

De NEC Formule Renault 2.0 zal op tweede pinksterdag twee 
keer in actie komen op het Circuit Park Zandvoort. Na het ver-
dwijnen van het nationale Formule Renault kampioenschap is 
er een doorstart gemaakt in de vorm van een Noord-Europees 
Kampioenschap.

Verlies ZSC handbalsters

Vanaf het begin was duidelijk 
dat het team van coach Hans 
Zwemmer het niet eenvoudig 
zou krijgen. Toch waren in de 
beginfase beste mogelijkhe-
den voor ZSC, dat echter twee 
doelpunten terecht zag af-
gekeurd door scheidsrechter 
Teun Vastenhouw, die ondanks 
drie gekwetste ribben de taak 
van de niet verschenen bonds-
scheidsrechter op sublieme 
wijze overnam. Doordat ZSC 
niet wist te scoren kon 
Legmeervogels uitlopen naar 
een 0-2 voorsprong. Aniek de 
Buijzer was na ruim 10 mi-
nuten de eerste Zandvoortse 
speelster die het net liet bol-
len, 1-2. In de daarop volgende 

periode wist Legmeervogels, 
met een uitstekende keepster 
in de hoofdrol, de marge van 
twee doelpunten te handha-
ven. Pas tegen het einde van 
de eerste helft kon ZSC het 
initiatief overnemen. Romena 
Daniëls, Debbie Tibboel en 
Suzanne Zwemmer bogen de 
achterstand van twee goals 
nog voor rust om in een 6-5 
voorsprong.

Legmeervogels nam 
heft in handen
In die 2e helft wist ZSC aan-
vankelijk een voorsprong te 
behouden, maar nadat Debbie 
Tibboel voor 10-9 had gezorgd, 
nam Legmeervogels het heft 

Handbal

Het eerste dameshandbalteam van ZSC heeft de laatste wed-
strijd van de veldcompetitie niet met een overwinning kunnen 
afsluiten. De thuiswedstrijd tegen Legmeervogels 2 ging met 
11-14 verloren, waardoor het team eindigde in de middenmoot 
na lange tijd stijf onderaan te hebben gestaan.

in handen en liep via 10-10 uit 
naar een 10-14 voorsprong. 
Kort voor het einde kon ZSC 
nog iets terugdoen waardoor 
de eindstand op 11-14 voor 
Legmeervogels kwam. Romena 
Daniëls scoorde 4 keer, terwijl 
Debbie Tibboel (3), Lucia v.d. 
Drift (2), Suzanne Zwemmer (1) 
en Aniek de Buijzer (1) de rest 
van de ZSC doelpunten voor 
hun rekening namen.

Coach Hans Zwemmer keek na 
afloop terug op een geslaagd 
seizoen. “In de zaal zijn we on-
geslagen kampioen geworden 
en op het veld hebben we ons 
na een slecht eerste deel op-
gewerkt tot de middenmoot. 
Komend seizoen gaan we pro-
beren het nog beter te doen op 
het veld in de 1e en in de zaal in 
2e klasse. Trainer Joop Boukes 
zal ook volgend seizoen het 
team blijven trainen”, zei hij 
na afloop.     

Maxx Clio Cup en de Samsung 
BMW 130i cup te zien zijn. Voor 
de Formule Ford en de Clio Cup 
betekent het tweede keer dat 
ze in een raceweekend te zien 
zullen zijn. De Seat Cup en de 
BMW 130i cup hebben een ex-
tra weekend tijdens de WTCC 
afgewerkt.

Bestuur SV Zandvoort stapt op

De controverse is terug te 
voeren naar een incident tus-
sen twee bestuurders; één 
van het bestuur en één van 
de jeugdcommissie. Uit deze 
controverse ontstond een e-
mailuitwisseling tussen de 
beide besturen die er niet om 
loog. De exacte woorden zul-
len waarschijnlijk nooit naar 
buiten komen maar het werd 
uiteindelijk wel de reden van 
het opstappen. 

Dinsdagavond is er uitleg gegeven over het aangekondigde 
opstappen van het bestuur van SV Zandvoort. Tijdens een druk 
bezochte extra ledenvergadering gaven zowel het bestuur als 
de al opgestapt jeugdcommissie opening van zaken.

De vergadering vroeg aan het 
bestuur om op hun besluit te-
rug te komen, maar na overleg 
achter gesloten deuren kwam 
het bestuur met de medede-
ling dat niet te doen. Wel 
stelde de voorzitter voor om 
via een commissie van ‘wijze 
mannen’ naar een oplossing 
te laten zoeken. Er moet im-
mers een nieuw bestuur en 
een nieuwe jeugdcommissie 
komen. 

De adverteerders van deze week
In alfabetische volgorde: 
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Alex
Café Oomstee
Cane & Co Furniture and Interiors
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Corry’s Kaashoek
Danzee
De Vrolijke Koster
Dobey (Zandvoort)
Etos
Fairy Golf
Funnyvlaai
Gall & Gall (Slijterij Beems v.o.f.)
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.

Groen Links
Haarmode Marjo Fijma
Het Plein
IJzerhandel Zantvoort
Kroon Mode
La Bonbonnière
Laurel & Hardy
Massage bij Rosa
Meijer Advocaten
Motorrijschool Goede
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Radio Stiphout
Restaurant Reina
Rosarito 
Sandbar
Shanna’s Shoe Repair & Leatherwear
Ster Bakkerij
Surabaya-Green
Thalassa, Strandpaviljoen
Van Schaik, makelaar
Wander & Karin
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Sven van Nes troeft zijn tegenstander af.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 30 juni 2007
of zolang de voorraad strekt.

Volleybal: 
Sporting OSS ongeslagen 
kampioen
Met nog 2 wedstrijden te gaan 
en 10 punten voorsprong op de 
nummer 2, kon het bijna niet 
anders of Sporting OSS zou 
afgelopen dinsdag kampioen 
worden. Er moest slechts 1 
set worden gewonnen om 
de titel binnen te slepen. 
Tegenstander was PSOVH, het 
politiesportteam uit Haarlem. 
De eerste set verliep voortva-
rend. De teams waren redelijk 
aan elkaar gewaagd maar 
Sporting trok uiteindelijk met 
25-20 aan het langste eind. 
Ook de tweede set ging met 
25-16 naar OSS. PSOVH eiste 
met 24-26 de derde set op. De 
noodzakelijke vierde set was 
snel in het voordeel van OSS 
beslist (25-14) waardoor het 
kampioenschap en promo-
tie naar de 3e klasse een feit 
was. 

Schaken: 
Louis Blok Toernooi 2007
H e t  2 7 e  L o u i s  B l o k 
Rapidbeker schaaktoernooi, 
dat Hemelvaartsdag in het 
Gemeenschapshuis werd 
gespeeld, is weer een groot 
succes geworden. Maar 
liefst 48 dames en heren 
gingen de strijd aan. De 
deelnemers kwamen weer 

uit alle windstreken tot aan 
Groningen en Friesland aan 
toe. In 4 groepen wisten de 
winnaars al hun partijen te 
winnen en slechts 2 deel-
nemers wisten totaal geen 
score op het bord te berei-
ken. Na totaal 120 partijen 
in de diverse groepen werd 
de stand opgemaakt. Ben de 
Leur, de winnaar van groep 1, 
kon de wisselbeker mee naar 
huis nemen terwijl de beste 
Zandvoortse deelnemer Jordy 
Nieuwenhuis was. 

Golf: 
Sonderland aan kop
Het eerste gemengde team 
van golfclub Sonderland speel-
de afgelopen vrijdag de derde 
wedstrijd in de NGF competi-
tie tegen de Voorschotense 2 
op de golfbaan van Weesp. Een 
korte interessante 9 holes par 
3 baan, met fraaie waterpartij-
en en listig geplaatste bunkers. 
Onze plaatsgenoten konden in 
deze wedstrijd de koppositie 
overnemen van Weesp 2, dat 
na drie gespeelde wedstrij-
den bovenaan stond met 72 
punten. Sonderland klaarde 
deze klus en won met 25- 11, 
waardoor zij met 79 punten de 
eerste plaats overnamen van 
Weesp 2. Het tweede team van 
de Zandvoortse golfclub is de-
finitief als tweede in zijn poule 

geëindigd achter het superi-
eure team van Soestduinen, 
dat alle wedstrijden wist te 
winnen.

Voetbal: 
Unieke prestatie FC UK
FC UK, het vijfde zaterda-
gelftal van SV Zandvoort, is 
erin geslaagd om voor de 
tweede keer in successie het 
Hotsknotsbegonia Toernooi te 
winnen. Een unieke prestatie 
die nog nooit eerder is voor-
gekomen. Gaande de eerste 
dag werd al duidelijk dat 
FC UK dit 15e toernooi hoge 
ogen zou gaan gooien. Na de 
poulewedstrijden stonden zij 
fier en ongeslagen bovenaan. 
Ook de kruisfinales en finale 
doorstonden zij glorieus waar-
door zij de eerste ploeg in de 
historie van het grootste toer-
nooi voor lagere elftallen, de 
officieuze benaming van dit 
toernooi, voor de tweede keer 
op rij, de schitterende beker in 
ontvangst mochten nemen. 
Het Engelse Old Pageoneans 
ging met de meest prestigieu-
ze prijs, de Fair Play Cup, terug 
naar hun vaderland. 

Tennis: 
Nog geen kampioen
Tennisclub Zandvoort (TCZ) 
kon zondagavond de kampi-
oensvlag nog niet in top hij-
sen. Pluvius had op de banen 
van Leimonias uit Den Haag 
roet in het eten gegooid. De 
scheidsrechter vond de baan 

te glad worden en maakte 
voortijdig een einde aan de 
wedstrijd. Waarschijnlijk wor-
den de resterende partijen 
op tweede Pinksterdag ge-
speeld. 

Autosport: 
Volle pond voor Ard Keff
Vorige week dinsdag moes-
ten de coureurs die in de zo-
meravondcompetitie van de 
DNRT rijden, afreizen naar 
België. Onze plaatsgenoot Ard 
Keffdeed goede zaken op het 
circuit van Zolder. Uiteindelijk 
werd hij dagkampioen en 
staat er goed voor in het kam-
pioenschap. Keff, rijdend om 
de BMW E30 Cup, moest wel 
enkele nieuwe onderdelen 
inrijden en gebruikte daar de 
vrije trainingen voor. Tijdens 
deze trainingen werd Keff al 
na een paar ronden door de 
wedstrijdleiding aan de kant 
gehaald omdat hij teveel 
geluid zou produceren, een 
overtreding die in België zeer 
zwaar telt. Ondanks deze te-
genslag kwalificeerde hij als 
tweede. Keff won beide races, 
waardoor hij dus goede zaken 
deed in het klassement.

Dillon Koster tevreden na 
race op Nürburgring
Zandvoorter Dillon Koster 
kan tevreden terug kijken 
op zijn eerste kennismaking 
met de volle lengte van de 
Nürburgring. Zijn debuut in de 
Adenauer ADAC Rundstrecken-

Trophy, verliep voor Koster naar 
volle tevredenheid. In de 4 
uursrace reed Koster 7 ronden 
(van ruim 10 minuten) met zijn 
BMW, wat neerkomt op bijna 
1,5 uur. “De ervaringen op deze 
baan waren echt ongelofelijk. 
Het is bijna een achtbaan die 
op en neer gaat met zowel 
blinde links rechts bochten. 
Op sommige stukken gaat het 
tegen de 250 km/u”, aldus een 
enthousiaste Koster.

Softbal: 
Heren blijven winnen
Het herensoftbalteam van 
ZSC heeft ook de vijfde wed-
strijd met een overwinning 
afgesloten. In Heemstede 
tegen RCH/Pinguins 3 werd 
het een 11-16 overwinning. 
Ondanks dat ZSC over een 
smalle basis beschikte, werd 
al in de 1e inning een 1-3 
voorsprong genomen. De 
Heemsteedse werper zag in 
de 2e inning vijf Zandvoorters 
de thuisplaat passeren. Ben 
de Jong had daarin een be-
langrijk aandeel met een 
homerun waarop drie team-
genoten konden meeliften. 
Na de 4e inning probeerden 
de Heemstedenaren het tij te 
keren door een nieuwe wer-
per in te zetten, dit had echter 
geen invloed op de scorings-
drift van ZSC. In de slotinning 
wist de thuisclub het ZSC-
veld nog wel onder druk te 
zetten, maar verder dan vijf 
runs kwamen ze niet.      
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• Ruime hoekwoning met uitbouw aan de achterzijde
• Door de uitbouw is deze woning extra ruim en licht
• Riante living met openslaande deuren naar de tuin
• Moderne L-vormige keuken v.v. allerhande apparatuur
• 5 slaapkamers, moderne badkamer o.a. v.v. wastafel,
• massagedouche, toilet en vloerverwarming
• Woonoppervlakte ca. 140 m2

Vraagprijs: € 449.000,-

PARKEERPLAATS “VAN SPEIJKSTRAAT” ZANDVOORT

• Ruime parkeerplaats in ondergrondse, afgesloten garage.
• Gelegen nabij het centrum en strand van Zandvoort
• Parkeervak bedraagt ca. 18 m2

• Gelegen in de onderbouw 4e gebouw La Spezia
• Bouwjaar 2000
• Maandelijkse servicekosten ca. € 18,- p/mnd
• Afgesloten ingang met afstandsbediening

Vraagprijs: € 27.500,-

 DE RUYTERSTRAAT 2/6 ZANDVOORT

• Ruim 3-kamerhoekappartement (v.h.4 kamers) aan de 
boulevard gelegen met uitzicht op boulevard en zee!

• Eetkamer, royale woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers 
en badkamer v.v. ligbad

• Het appartement is in 2005 nagenoeg compleet verbouwd 
en is direct te betrekken!

• Woonoppervlakte ca. 90 m2

 WILLEMSTRAAT 11 ZANDVOORT

• Gerenoveerd karakteristiek woonhuis uit 1883
• Sfeervolle woonkamer met openhaard en moderne keuken
• 2 slaapkamers, moderne badkamer o.a. v.v. ligbad, separate 

douchecabine en uitgevoerd in wittinten
• Knusse besloten patio met schuurtje en achterom
• Deze woning beschikt over authentieke details
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs € 249.000,-

 BOULEVARD PAULUS LOOT 83 ZANDVOORT

• Tussenwoning op mooie locatie aan de boulevard!
• Dient volledig gemoderniseerd te worden,
dus is naar eigen inzicht te verbouwen

• Vanuit alle kamers zeezicht of duinzicht
• Parkeerplaats op eigen terrein
• Mogelijkheid tot aankoop separate garage achter de woning
• Woonopp. ca. 130 m2, inhoud ca. 390 m3, perceelopp. 340 m2

Vraagprijs € 699.000,-

 PATRIJZENSTRAAT 32 ZANDVOORT
• Zonnig gelegen modern 3-kamerappartement

(verbouwd naar 2) met fraai uitzicht over de zuidduinen.
• Op de 3e verdieping gelegen met een balkon op het zuiden
• L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers) met erker en balkon
• Moderne keuken v.v. diverse apparatuur
• Ruime slaapkamer met toegang tot de badkamer en balkon
• Woonoppervlakte ca. 65 m2

 SCHUITENGAT 45 ZANDVOORT

• Op de 3e verdieping van Residence d’ Orange gelegen 
3-kamerappartement met royaal balkon op het zuiden

• Het complex beschikt over een lift en ligt op steenworp 
afstand van het strand, winkels en openbaar vervoer

• Lichte woonkamer met balkon, nette keuken v.v.
apparatuur, 2 slaapkamers en nette badkamer

• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs € 259.000,-

Vraagprijs € 274.500,-

 WITTEVELD 74 ZANDVOORT

 WILHELMINAWEG 13 ZANDVOORT

• Charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande 20er

jaren woning met fraai aangelegde voor- en achtertuin
• Garage en oprit voor meerdere auto’s
• De woning beschikt over authentieke details
• O.a. v.v. royale L-vormige living met serre, moderne keuken, 

5 slaapkamers en luxe badkamer
• Woonopp. ca. 170 m2, perceelopp. 316 m2

Vraagprijs € 689.000,-

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 143 ZANDVOORT

• 3-kamerhoekappartement (v.h. 4) op de hoogste etage 
(penthouse) met berging in de onderbouw

• Lichte, ruime woonkamer met open keuken
• 2 slaapkamers, separaat toilet en badkamer v.v. ligbad
• Balkon op het zuiden
• Garage separaat te koop
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 274.900,- (appartement)
€ 27.500,- (garage)

Vraagprijs € 179.000,-
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Geldig t/m zondag 3 juni

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Fijn volkoren heel € 1.50
• Fijn volkoren half  € 0.75

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht.

 

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

MEIJER ADVOCATEN
Verspronckweg 1, Haarlem

&
DRS. A. VAN TEIJLINGEN
nmi-gecertificeerd mediator

ECHTSCHEIDINGS
BEMIDDELING

bel voor gratis oriëntatiegesprek

 (ook gefinancierde rechtshulp)
0252-530148

Op eerste pinksterdag was er weer 
de traditionele voorjaarsmarkt en 
organisator Ferry Verbruggen, zou 
Ferry Verbruggen niet zijn als hij 
het weer niet mee zou hebben. 
Uiteraard, kan men bijna zeggen, 
was het voor zijn grootschalige 
evenement perfect weer waar-
door vele duizenden mensen de 
weg naar het centrum van Zand-
voort wisten te vinden!

allerlei aanbiedingen. Er was 
een grote diversiteit aan arti-
kelen. Natuurlijk veel kleding 
in allerlei soorten en maten, 
een enorm 
assortiment 
aan (hals-) 
s i e r a d e n , 
armbanden, 
horloges en 
zonnebrillen 
tegen aanlok-
kelijke prijzen. 
S m a ke l i j ke 
hapjes wer-
den in ruime 
mate genut-
tigd en voor 

Grote drukte in de Kerkstraat

Grootse voorjaarsmarkt op eerste pinksterdag

door Erna Meijer en Joop van Nes jr.

Ondernemersvereniging  
Zandvoort (OVZ) en Ferry 
Verbruggen van Pole Position 
hebben de vele duizenden be-
zoekers aan de voorjaarsmarkt 
een heel plezierige dag be-
zorgd. Meer dan 300 kramen, 
getooid in de Zandvoortse 
kleuren blauw en geel, stonden 
door het gehele centrum ver-
spreid. Deze jaarmarkt is uit-
gegroeid tot één van de groot-
ste in zijn soort in Nederland. 
Ook vele winkeliers in de 
Haltestraat, Kerkstraat/plein 
en de Grote Krocht hadden 
hun zaken geopend en lieten 
de bezoekers profiteren van 

tuin of balkon vonden fraaie 
geraniums gretig aftrek. 

Kinderfeest

Naast de handelaren was er 
ook een uitgebreid program-
ma aan entertainment. Voor 
de kinderen waren er diverse 

draaimolens waar-
van driftig gebruik 
werd gemaakt, 
ballonnen waren 
volop voorhanden 
en op verzoek kon-
den de kinderen 
geschminkt wor-
den. Een speciale 
attractie stond op 
het Kerkplein. Een 
papegaaienbezit-
ter had een aan-
tal van zijn vogels 

meegenomen en voor een be-
hoorlijke prijs kon men met 
de beesten op de foto. Als 
men een eigen foto wenste 
te maken werd de prijs flink 
verlaagd.

Cultuur	 P�5	Excursie Zuidduinen
Sport	 P3�	Pinksterraces

De	Mannetjes

Wietplantage 
opgerold

‘Ik dacht dat alleen 
de aardappelen hier 

goed groeiden’

De gemeenteraad vergadert 
donderdag 7 juni.
De agenda vindt u in de 
gemeente-advertentie 
in deze krant.

Auto Strijder

In- en verkoop. 
Tevens onderhoud 
alle merken.

023 – 5714565

www.autostrijder.nl

Eén van de draaimolens
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Stoer zijn ze en zo voelen ze 
zich ook, denk ik. Groepjes 
mannen. Jongens onder el-
kaar. Op de racefiets helm-
pjes op. Soms zijn er ook 
vrouwen bij. Echter niet te 
onderscheiden door helm 
en kleding. Meestal sjezen 
ze zondagochtend vroeg 
richting duinen. Dan het 
liefst dwars door het dorp 
weer terug. Een slok water 
of energiedrank nemend 
tijdens het fietsen.
Irritant vind ik ze als ze, 
luid schreeuwend, ruimte 
vragen. Eisen zelfs. Wij, als 
tut-hola fietsers, moeten 
opzij en snel ook. Een fiets-
bel? Nooit van gehoord. 
Een bel op een racefiets. 
Waarom eigenlijk niet? Ze 
nemen toch ook deel aan 
het verkeer? Een bel op een 
racestuur kan snel worden 
ge monteerd. Je hebt te-
genwoordig van die kleine 
fietsbellen, makkelijk zat. 
Als weggebruiker zou dat 
verplicht moeten zijn. 
Nóg irritanter was die race-
fietser afgelopen week. In 
zijn uppie raasde hij over 
De Krocht. “Opzij!!”, gilde 
hij tegen twee dames die 
nét de weg over wilden ste-
ken. “Opzij!”. De dames, niet 
voor de poes, gilden terug. 
“Het mag wel wat rustiger 
hoor. Het is hier geen wie-
lerbaan.”
Met een grote boog keerde 
de wielrenner om. Wat? Nog 
commentaar hebben ook? 
Hij waarschuwde toch? 
Het werd een fikse woor-
denwisseling daar op De 
Krocht. Bekijks genoeg op 
die drukke dinsdagochtend 
na een vrij weekend.
Mokkend en scheldend 
fietste de wielrenner weer 
verder. Nog iets naroepend 
dat ik niet meer kon ver-
staan. Hij had dus (ook) 
geen fietsbel, wel een grote 
mond. Zou een belletje om 
de nek van een wielrenner 
ook afdoende zijn? Bij poe-
zen en katers helpt het ge-
garandeerd. Hoewel…
hebben we weer last van 
geluidshinder!

Lienke Brugman

Stoere fietsers

Kerkdiensten

Afhaalpunten
Krant niet ontvangen? Dan kunt u terecht bij:

Centrale balie Gemeente Zandvoort
Bruna Balkenende (Grote Krocht)
Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje-24u)
Bloemenhuis W. Bluijs (winkelcentrum Noord)
Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten kunt u contact
opnemen met Verspreidnet: 
0251-674433 of info@verspreidnet.nl 

Familieberichten Vervolg van voorpaginaBurgerlijke	stand
�7	MEI	-	25	MEI	2007	

Geboren: 
MaluLani Olivia, dochter van: Calf, Marc 
Maurice en: Maters, Rosanne Mila.
Daylin, zoon van: Beens, Paul en: Loos, Davinia.

Ondertrouwd: 
van der Spiegel, Enrico en: Peters, 
Grace Denise Alice. 

Gehuwd: 
van Zon, Dirk Jan en: Pouw, Chantal Annie Jantina.
Brand, Raymond en: Jongenelen, Iris Fabiënne.

Overleden: 
Dijkhof, Everhardus Christianus Hermanus, 
oud 79 jaar.
Paap, Gerard, oud 84 jaar.
Nehls, Ernst Wilhelm, oud 66 jaar.
Stokvis geb. Legué, Aaltje Cornelia Catharina, 
oud 98 jaar.
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG	3	JUNI	
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur de heer P. van der Smaal
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur Dr. J.J. Beumer uit Haarlem 
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet.
1e Communieviering

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:
Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

Gezelligheid en kwaliteit
voor jong en oud.

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Nostalgie
Het muzikale gedeelte be-
stond onder andere uit een 
draaiorgeltje, dat gezellige 
melodieën vertolkte. Veel bij-
val oogstte vooral het optre-
den van de twaalfkoppige 
‘spicy percussionband Samba 
Sabor’ uit Utrecht. Zowel de 
grote diepe bastrommels als 
de kleine pittige trommeltjes 
zorgden voor een uitgelaten 
Braziliaanse sfeer. Een optre-
den vol nostalgie werd door de 
Sgt. Wilson show verzorgd. Een 
drietal lieftallige dames zong 
‘evergreens’ uit de tijd van vlak 
voor en tijdens de oorlog, op de 
manier zoals de Amerikaanse 
artiesten dat deden tijdens 
optredens voor hun troepen in 
het verre Europa en Azië. Een 
vrolijke/strenge sergeant leid-
de de groep die veel toeschou-
wers trok die dolenthousiast 
waren. “Ik sta hier werkelijk 
van te genieten”, zei sponsor 
Peter Michalides van Holland 
Casino Zandvoort, die samen 

met Verbruggen de show be-
keek. Holland casino Zandvoort 
heeft vorig jaar de aanschaf 
van de speciale overkappingen 
voor de marktkramen op zich 
genomen, waardoor de markt 
een groot Zandvoorts karakter 
heeft gekregen.

Zomermarkt 
eerstvolgende
Het fraaie weer, slechts even 
onderbroken door een klein 
buitje, maakte dat Zandvoort 
zich weer van zijn beste kant 
kon laten zien. De gehele 
dag door was het een drukte 
van belang en ook na afloop 
bleven velen nog in het dorp, 
waar het goed toeven was in 
de vele café’s en restaurants. 
De organisatoren kunnen zeer 
tevreden zijn over deze zeer 
geslaagde dag. Verheugend 
om te constateren is dat er dit 
jaar nog twee markten staan 
gepland; de zomermarkt op  
12 augustus en de wintermarkt 
op 25 november.

Hoera, het is echt waar. 
Je zou het niet 
zeggen, maar 

Janna 
wordt 31 mei 
echt 65 jaar! 

Gefeliciteerd van 
Wim, Diana, Ron, 
Peter, Tim en Rik.

30 mei - Roel Konings
Al wil je het 
liever niet 
weten,wij zijn 
Abraham 
niet vergeten.
Gefeliciteerd!

Grote wietplantage opgerold

Dinsdagochtend vroeg is door 
de politie van Kennemerland-
Zuid een grote wietplantage 
met professionele apparatuur 
in Zandvoort Noord blootge-
legd. Tevens heeft NUON vast-
gesteld dat er illegaal stroom 
is afgenomen. De recherche 
had een tip en een melding 
gekregen. Een melding in dit 
soort zaken is buitengewoon. 
Er zijn Twee Zandvoorters van 
39 en 44 jaar zijn aangehou-
den en in verzekerde bewa-
ring gesteld.

Mentor-specialist criminaliteit 
Ferry Horvath van de recher-
chegroep Zandvoort zei uiter-
mate verheugd: “Het is hoogst 
uitzonderlijk dat er meldingen 
binnenkomen van wietplanta-
ges. Meestal zijn het anonie-
me tips uit de onderwereld 
bijvoorbeeld als vergelding. 
Als er dan een melding met 
concrete feiten komt, zijn wij 

direct paraat. Mede omdat er 
volgens velen in Zandvoort 
een groot aantal plantages 
zou zijn, hebben we meteen 
ingegrepen om te laten zien 
dat wij er bovenop zitten.”

Grote hoeveelheid drugs
Na de tip en de melding drong 
de politie dinsdagochtend vroeg 
de loods in Zandvoort Noord 
binnen. Aangetroffen werd een 
grote wietplantage met 200 
planten en een professionele 
verpakkings- en drooginstal-
latie. Toen de politiemensen 
verder zochten werd een grote 
hoeveelheid voor de handel 
bestemde en gedroogde wiet 
gevonden, maar liefst 110 kg! 
Tevens was er hennep en ha-
sjiesj in het pand aanwezig. De 
volledige installatie en de drugs 
zijn door een vernietigingsbe-
drijf, onder toezicht van de po-
litie, ontmanteld en afgevoerd. 
Alles zal worden vernietigd.

Sleuteloverdracht wijkgebouw
Nieuw Noord

EMM realiseerde dit ge-
bouw in het kader van het 
Welzijnproject, waarin de ge-
meente Zandvoort, Pluspunt, 
Nieuw Unicum, Stichting 
Zorgcontact en EMM parti-
ciperen. Tijdens de ontwikke-
ling is het Regionaal Instituut 
Begeleid Wonen (RIBW) ook 
nog partner geworden. 

Wijkgebouw
Het gebouw zal als wijkge-
bouw gaan functioneren. In 
de kelder en op de begane 
grond worden de ruimtes in-
gericht voor de verschillende 
activiteiten van Pluspunt, zo-
als kinderdisco, muziekschool, 

computerlokalen, naschoolse 
opvang, seniorengym, cursus-
sen en ontmoetingsplekken 
voor bewoners van de wijk. 
Op de overige etages bevinden 
zich 18 appartementen voor 
bewoners van Nieuw Unicum 
en 11 wooneenheden voor be-
woners van het RIBW. 

Opening
De komende maanden zullen 
worden besteed aan de inrich-
ting van de appartementen en 
het Pluspunt. Als dat allemaal 
op orde is zal het gebouw fees-
telijk worden geopend. Met 
name Pluspunt zal zich dan van 
haar beste kant laten zien.

Sienke Wolters, manager Klant & Markt van woningbouwver-
eniging EMM, heeft met de overhandiging van de sleutel aan 
Peter Kühn van Nieuw Unicum officieel het nieuwe gebouw 
aan de Flemingstraat geopend. 

Medewerkers van een vernietigingsbedrijf halen balen vol gedroogde wiet uit de loods

Hiep Hiep Hoera!

Chris
is geboren!

Christine, Patricia, Marjan

Dochter van Hein en Francis
Kleindochter van Marjo en Anneke

Nicht van Patricia en Bob

We zijn allemaal erg blij en gelukkig 
met deze prachtige meid!

Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort (/Haarlem)

Bel 023-5453200 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

Sgt. Wilson show
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Week	22	•	2007
Juni
Expositie C-Art: In bibliotheek 
Duinrand exposeren Josette Caelen, 
Jose en Joke Coenraad t/m 31 juli
Foto-expositie: ‘Zandvoort en kunst 
van Lichel van den Ende’ in het 
Zandvoorts Museum, t/m 5 augustus 
Mobiliteitsdag: Evenement voor 
iedereen in Zandvoort e.o. die zich 
voortbeweegt in een rolstoel, 
Scootmobiel, Rollator of iets anders.
Classic Concerts: ‘Klanken die klinken 
als een nachtegaal’, Ensemble Rossignol 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur
Midzomernachtfeest: Openlucht 
muziekfestival in het centrum 
Mini United: Circuit Park Zandvoort
Juli
Zandvoort (A)live: Strandfestival met 
live muziek bij paviljoens 13 t/m 16
Circuit Park Zandvoort: 
All Dutch Porsche Zandvoort Days
Classic Concerts: A Capella concert 
‘De Biltstars’ o.l.v. Harold Lenselink 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
(zie pagina 10)

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort
www.eetcafe-boomerang.nl  Tel. : 023-5719213

of 06-54616830 vragen naar Cecile

Zoekt vlot en leuk bedienend 
personeel voor het komende seizoen.

Tevens keukenmedewerker. 
Liefst met enige ervaring.

Part-time/Full-time
Tijden in overleg.

Mobiliteitsdag 2007
Dinsdag 5 juni 2007 staat Zandvoort in het teken 
van rollen en rijden. Dan wordt op het Circuit Park 
Zandvoort een evenement georganiseerd voor ie-
dereen die zich voortbeweegt in een rolstoel, scoot-
mobiel, rollator of iets anders.

De mobiliteitsdag wordt 
mogelijk gemaakt door 
een samenwerking 
van vijf Zandvoortse 
organisaties: Pluspunt, 
Stichting ZorgContact, 
Nieuw Unicum, EMM en 
Circuit Park Zandvoort. 

Van alles te doen
Eigenaren van een rol-
stoel, scootmobiel of 
rollator kunnen deel-
nemen aan een behen-
digheidsparcours, een 
rolstoelrace (handma-
tig & elektrisch), een 
scootmobielrace of een 
rollatorrace. Verder is 
er een schoonmaakser-
vice, reparatieservice 
en zelfs een ‘Pimp my 
ride’ service. Alle deel-
nemers krijgen een 
lunch aangeboden. De 
dag wordt afgesloten 
met een celebrity race. 
Bekende Zandvoorters 
gaan tegen elkaar strij-
den in een rolstoel of 
scootmobiel. Alle race, 
-en behendigheidson-
derdelen zijn vooral leuk, 

gezellig en ontspannen 
en er wordt goed gelet 
op de veiligheid voor alle 
deelnemers.

Vervoer
Om iedereen naar en van 
het circuit te vervoeren 
rijden er 3 ‘belbussen’; 
het Rode Kruis en Huis 
in de Duinen hebben 
namelijk ook hun bus 
hiervoor beschikbaar 
gesteld. Helaas zijn 
deze niet geschikt voor 
rolstoel of scootmobiel. 
De organisatie raadt 
aan hiervoor de OV-taxi 
of Rolmobiel Haarlem te 
gebruiken.

Aanmelding
Er zijn ondertussen al 
ruim 40 deelnemers 
voor de diverse races. 
Aanmelden kan nog 
steeds, via Pluspunt: tel. 
5717373 of 5717113. Meldt 
u dus vooral aan voor hét 
evenement voor rollend 
Zandvoort! Natuurlijk 
zijn alle toeschouwers 
ook van harte welkom!

Sprookjesfeest 
in Kostverlorenpark

Op zaterdag 9 juni zal het Kostverlorenpark in Zand-
voort omgetoverd zijn tot een waar Sprookjesduin. 
De kinderdagverblijven Pippeloentje en Pluk vieren 
dan hun jaarlijkse kinderfeest en hebben dit jaar 
sprookjes als thema gekozen. 

Vijf sprookjes worden 
uitgebeeld en bij ieder 
sprookje is wat te doen. 
Natuurlijk is het spe-
ciaal voor de kinderen 
van de beide kinderdag-
verblijven, maar dit jaar 
is het ook mogelijk om 
vriendjes en vriendin-
netjes mee te nemen. 
Dus heeft u kinderen in 

de leeftijd tot ongeveer 
5 jaar en u wilt een leuke 
middag, loop dan gerust 
even langs de sprookjes-
route, u bent van harte 
welkom!

Het sprookjesduin is gra-
tis toegankelijk en is ge-
opend van 14.30 uur tot 
17.00 uur. De ingang is te 
vinden aan het begin van 
de Q. van Uffordlaan.

Controle op iepziekte
In de maanden juni tot en met oktober worden de iepen in 
de gemeente Zandvoort wekelijks intensief gecontroleerd  
op iepziekte. Deze controle vindt plaats op zowel iepen die 
eigendom zijn van de gemeente Zandvoort als op iepen die 
op particulier terrein staan. Ook worden de kastanjebomen 
gecontroleerd.

Onbekende kiekjes 
in kaart gebracht

door Nel Kerkman

Er moeten zelfs stoelen wor-
den bij gezet, om de vele be-
langstellenden een plekje 
te geven. Voorzitter Ger 
Cense van Genootschap ‘Oud 
Zandvoort’ (GOZ) verwelkomt 
een ieder bij de presentatie 
van ‘Onbekend Zandvoort’. 
Hij hoopt op een vruchtbaar 
resultaat zodat de werkgroep 
alle getoonde foto’s, met naam 
en toenaam, kan archiveren. Er 
zijn trouwens al 18000 afbeel-
ding digitaal gescand die over 
vier archiefplaatsen verspreid 
zijn om eventuele risico’s te 
voorkomen.

Drukke discussies
Al bij de eerste foto komt er een 
kakofonie van geluid op gang. 
Volgens Jantje is de getoonde 
foto de Kruisstraat en Pietje 
is het daar niet mee eens en 
meent dat het de Kruissteeg 
is. Menigeen mengt zich in de 
discussie en daardoor wordt 
het steeds onduidelijker. Bij de 

foto’s met straten ligt de herin-
neringen vrij hoog en kunnen 
enkele onbekende kiekje’s met 
naam bijgeschreven worden. 

Gezelligheid troef
Bij de getoonde portretfoto’s 
wordt het veel moeilijker. 
Niemand van de aanwezi-
gen herkent zijn opa, opoe of 
familielid in de getoonde af-
beeldingen. Wel wordt ‘mees-
ter Kees’ direct getraceerd. Er 
wordt flink wat afgelachen 
bij de diverse op- en aanmer-
kingen over de personen. Het 
klinkt van: “Die droogt goed 
op” en “wat kijkt ‘tie zuinig, dat 
is vast geen Zanverter.” Veel 
bijnamen komen langs en dan 
moet je goed op de hoogte zijn 
wie er nu eigenlijk bedoeld 
wordt. 

Al met al was het een gezel-
lige middag met een goed 
resultaat. De actieve werk-
groep van GOZ hoeft niet stil 
te zitten want er is werk aan 
de winkel. 

Het gaat goed met het Genootschap Oud Zandvoort. Er zijn 
veel nieuwe leden ingeschreven en dat betekent ook veel 
nieuw toegezonden fotomateriaal. Daarom worden er regel-
matig middagen georganiseerd om onbekende foto’s te tonen 
aan belangstellenden die misschien weten, waar of wie op de 
foto’s staan. Zo ook vorige week dinsdag in de expositiezaal 
van bibliotheek Duinrand.

slap hangen van de bladeren 
aan het uiteinde van een tak. 
In de volgende fase vergeelt 
het blad, krult het op en wordt 
het bruin, waarna het dood 
van de boom valt. Het hout 
van een aangetaste iep dient 
gecontroleerd afgevoerd te 
worden of op vakkundige wij-
ze te worden ontdaan van de 

bast. Het mag beslist 
niet ongeschild wor-

den opgeslagen 
om bijvoorbeeld 
als brandhout 
te worden ver-
werkt. 

Kastanjeziekte
D e  ka s t a n j e 
leidt onder een 
relatief nieuwe 
ziekte. Het gaat 
dan met name 
om de zogehe-
ten Paardenkas-
tanje. Sinds 2002 
zijn de eerste 
symptomen van 
de bloeding-

ziekte bij kastanjes waar-
genomen. In 2004 greep de 
ziekte massaal om zich heen: 
40% van het kastanjebomen-
bestand in Nederland is ge-
infecteerd. Deze ziekte wordt 
door een bacterie veroorzaakt. 
Deskundigen weten nog niet 
goed hoe de ziekte moet wor-
den bestreden.
Bron: www.zandvoort.nl

Het onderzoek, dat uitge-
voerd wordt door de afdeling 
Reiniging & Groen vande 
gemeente, richt zich 
met name op bomen 
die op de gemeen-
tel i jke  bomen-
monumentenlijst 
staan. Daaronder 
vallen de boom op 
het Gasthuisplein, 
de boom nabij de 
Rotonde Nieuw 
Unicum, de boom 
bij het pannenkoe-
kenhuis, de boom op 
Zandvoortselaan, 
de boom naast 
het huis ’t Heem 
en de boom op 
Kerkdwarspad 3. Al deze bomen 
zijn meer dan 80 jaar oud. 

Schimmelziekte
De iepziekte is een zeer be-
smettelijke schimmelziekte 
die wordt overgebracht door 
de iepenspintkever of via on-
dergrondse wortelverbinding 
tussen iepen. De kevers kun-
nen grote afstanden afleggen 

en daardoor betrekkelijk ver 
uit elkaar staande iepen be-
smetten. Na besmetting kan 
een gemiddelde volwassen iep 
al binnen twee tot vier weken 
dood zijn. Daarom is het nood-
zakelijk dat de zieke of aange-
taste bomen zo snel mogelijk 
worden opgespoord en ver-
wijderd. De iepziekte is waar 
te nemen door verkleuring of 

Had u geweten dat dit oude vissershuisje was gelegen aan de Rozenobelstraat /
hoek Noorderstraat? 

(Foto: archief GOZ, bld 06947)

Funnyvlaai Van der Werff 
geopend

Vorige week donderdag is de eerste vlaaienwinkel 
van Zandvoort geopend. Arjan van der Werff en zijn 
vrouw hebben de stoute schoenen aangetrokken 
en met hulp van vader Jan is Funnyvlaai ontstaan. 
Funnyvlaai is gelegen aan de Passage 7 en is zeven 
dagen per week geopend. 

Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan 
Strand & Duin

Gedurende de avond kunt 
u kennis maken met de be-
stemming en het gebruik van 
de grond in het plangebied. 
Ook bestaat er de mogelijk-
heid om uw vragen te stellen 
aan de verantwoordelijke wet-
houders Marten Bierman en 
Wilfred Tates en aan beleids-
ambtenaren.

Ter inzage
Het voorontwerpbestem-
mingsplan Strand & Duin 
ligt met ingang van 25 mei 
gedurende zes weken in het 
Raadhuis bij de centrale balie 
en bij bibliotheek Duinrand 
tijdens de openingstijden ter 
inzage. Met het bericht in deze 

krant is de officiële inspraak-
procedure van start gegaan.

Plangebied
Het plangebied omvat een 
gedeelte van de zee, het ge-
hele Zandvoortse strand (in-
clusief strandpaviljoens en 
strandhuisjes), de Zeereep 
(inclusief de strandafgan-
gen), de Amsterdamse Water-
leidingduinen, scoutingterrein 
het Naaldenveld in Bentveld, 
het te realiseren ecoduct over 
de Zandvoortselaan, het bun-
kerpark Kostverlorenpark, het 
gebied van de Kennemer Golf 
& Country Club, het Natio-
naal Park Zuid-Kennemer-
land, het Visserspad, het Volks-

12 juni organiseert de gemeente een inloop- en informatie-
avond over het voorontwerpbestemmingsplan Strand & Duin. 
Een ieder is welkom in de centrale hal van het raadhuis tussen 
19.30 uur tot 21.30 uur. 

tuinencomplex, camping het 
Helmgat, (voor zover dat gele-
gen is op Zandvoorts grondge-
bied) en een gedeelte van de 
Boulevard Barnaart (inclusief 
twee standplaatsen).

Het plan
Het bestemmingsplan zal 
moeten voldoen aan het 
Europese-, rijks-, provinci-
ale en gemeentelijke beleid. 
Besloten is om een conser-
verend bestemmingsplan op 
te stellen. Dit houdt in, dat zo 
veel mogelijk de feitelijke si-
tuatie zal worden vastgelegd. 
Daarnaast worden in het be-
stemmingsplan twee nieuwe 
ontwikkelingen onder voor-
waarden mogelijk gemaakt: 
te weten een ecoduct over de 
Zandvoortselaan en een vijftal 
jaarrondpaviljoens.
Bron: www.zandvoort.nl

De kastanje op het Gasthuisplein
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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)

Blauwe vlag
Ook dit jaar wappert de 
Blauwe Vlag in Zandvoort. 
Er staan bij beide toevoer-
wegen zelfs baniers met 
het logo van het kwaliteits-
keurmerk in de rotonde. De 
vlag staat voor een schoon 
en veilig strand met goede 
voorzieningen en is een in-
ternationale garantie voor 
de kwaliteit van onder 
andere strand en zwem-
water. Door de goede 
samenwerking tussen 
de gemeente, onder-
nemers en strandpavil-
joenhouders, lukte het 
ook dit jaar weer de fel-
begeerde vlag in handen 
te houden. Een tip voor 
degene die de vlag in top 
gaat hijsen: het lusje zit 
altijd aan de bovenkant 
van de vlag. 

Eeuwige tweede
Het lukt Zandvoort nog niet 
om grote broer Scheveningen 
voorbij te streven om als 
eerste badplaats te boek te 
mogen staan. In een onder-
zoek van de ING Bank kreeg 
de Zuid-Hollandse badplaats 
zijn eerste plaats vanwege 
zijn goede bereikbaarheid, 
gezellige evenementen, 
leuke terrassen en horeca. 
Negatief puntje vond men 
dat Scheveningen ‘te druk’ 
was. Zandvoort eindigde 
in de enquête als tweede 
en Terschelling werd derde 
badplaats.

Nieuwe Rode Kruisertjes

Donderdagavond hebben in 
het bijzijn van ouders en ver-
dere familieleden 8 nieuwe 

jeugdleden van het Rode Kruis 
hun diploma in ontvangst ge-
nomen. Vanaf november heb-
ben ze wekelijks instructie 
gekregen. Daarna moesten ze 
examen doen met dit mooie 
resultaat als gevolg. Het Rode 
Kruis wil komende winter 
weer een cursus starten.

Driemaal jubileum

De Pinksterviering van af-
gelopen zondag had in de 
Agatha Kerk een extra fees-
telijk tintje. Drie zangers van 
het St. Caecilia koor werden 
vanwege een jubileum gehul-
digd. Tenor Dick van Dam kreeg 
een onderscheiding omdat hij  
60 jaar bij het koor zingt. De 
Dames Bernadiene Bleijs (alt) 
en An Koper (sopraan) ont-
vingen deze onderscheiding 
omdat zij 40 jaar in het koor 
zingen. Alledrie de leden re-
peteren op donderdagavond 
en vrijwel elke zondag zingen 
ze in het koor mee. Ook zijn 
ze iedere keer aanwezig bij 
de zogenaamde rouwtjes en 
trouwtjes (uitvaarten en hu-
welijksvieringen). Hulde aan 
deze drie jubilarissen die zich 

al zoveel jaren belangeloos 
inzetten om de vieringen 
op te luisteren.

Interieurverandering
We blijven nog even bij de 
Agatha Kerk want na de 
bouwvakvakantie (rond 13 
augustus) vindt er in de 
Katholieke kerk een grote 
verbouwing plaats. De 
oude kerkbanken worden 

vervangen voor comfortabele 
stoelen. Er komt vloerverwar-
ming, de verlichting en de 

geluidsinstallatie worden 
gemoderniseerd en de op-
stelling gaat weer terug naar 
het altaar. Deze verbouwing 
betekent dat de Agatha kerk 
voorlopig dicht gaat. De kerk-
gangers kunnen tot ongeveer 
december ‘ter kerke’ gaan in 
de Gereformeerde Kerk, die 
sinds 2006 gesloten is. 

Ambulance 
kwam niet
Verleden week was 
Claudia van der Sloot 
in de duinen aan het 
paardrijden toen ze 
onverwachts van haar 
steigerende paard viel. 
Ze kwam ongelukkig 
terecht en bloedde 
behoorlijk uit een 
gapende wond. Frans 
Cornelissen was toe-

vallig in de duinen en belde 
meteen 112, die hem door-
schakelde naar de ambulan-
cedienst. Ondertussen kwam 
Claudia bij en vroeg verward 
wat er gebeurd was. De am-
bulancedienst wilde Claudia 
aan de telefoon en vond 
dat ze aanspreekbaar was 
en zelf wel op eigen kracht 
naar het ziekhuis kon gaan. 
Cornelissen drong nog aan 
dat de ambulance moest 
komen omdat Claudia nog 
steeds erg bloedde en zeer 
verward was. Ook was onbe-
kend of ze rug en of nekletsel 
had. Maar men weigerde te 
komen en tenslotte is Claudia 
met eigen vervoer naar het 
ziekenhuis gebracht. Daar 
moest ze twee dagen blijven 
omdat ze een hersenkneu-
zing had. Ondertussen is er 
een melding van het voorval 
bij de politie ingediend en 
bij Driebergen (alarmcen-
trale CPA Haarlem) waar de 
klacht wordt onderzocht. 
Inmiddels gaat het iets be-
ter met Claudia: ze heeft  
7 hechtingen in haar kin en 
haar geheugen komt stukje 
bij beetje terug. Het paard 
zal worden verkocht omdat 
het niet geschikt blijkt voor 
een jonge ruiter.

Raadslid hoort 18 maanden eisen

B. verweerde zich door te stel-
len dat er van verkrachting geen 
sprake was en dat hij de jonge 
man als prostitué zag. De offi-
cier was het daar niet mee eens 
en kwam tot zijn zware eis.

De partij van B., de Ouderen 
Partij Zandvoort (OPZ), was 
tot voor kort niet op de hoog-

te van de zaak. B. heeft zich 
bij de verkiezingen van maart 
2006 kandidaat gesteld en is 
ook tot raadslid gekozen. OPZ 
heeft zich inmiddels gedis-
tantieerd van B. Zelf heeft B. al 
zijn bestuursfuncties binnen 
de Zandvoortse politiek en het 
lidmaatschap van zijn partij 
neergelegd.

Het Zandvoortse raadslid B. heeft achttien maanden gevan-
genisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen zich horen 
eisen. In de rechtszaak die een voormalig partner van B. tegen 
hem had aangespannen, vond de officier van justitie regelma-
tige verkrachting van de partner bewezen. 

(advertentie)

Bekendmaking van OPZ :
Consequenties rechtszaak tegen P. Boevé

OPZ heeft geschokt kennis genomen van de feiten, 
zoals die tijdens de rechtszitting van 23 mei 2007 aan 
het licht zijn gekomen.

Bovendien bleek, zonder OPZ daarvan op de hoogte 
te brengen, dat P. Boevé reeds vóór de verkiezingen 
van 2006 bekend was met de aanstaande rechtszaak. 
Desondanks heeft hij zich bij de verkiezingen van 
maart 2006 op een verkiesbare plaats kandidaat ge-
steld voor OPZ en is dan ook tot raadslid gekozen.

Op grond van de inmiddels pijnlijk duidelijk geworden 
feiten, acht OPZ het bekleden van een openbare func-
tie door P. Boevé niet langer aanvaardbaar. Inmiddels 
heeft P. Boevé zijn bestuursfunctie neergelegd en zijn 
lidmaatschap van de partij opgezegd.

OPZ biedt de kiezers, die hun vertrouwen in P. Boevé 
hebben gesteld, plaatsvervangend excuses aan. P. 
Boevé heeft echter niet alleen zijn kiezers en zijn eigen 
partij, maar het aanzien van álle politieke partijen ge-
schaad. Wij bieden ook daarvoor onze welgemeende 
excuses aan.

OPZ is door de handelwijze van P. Boevé in verlegen-
heid gebracht. Wij betreuren de gang van zaken ten 
zeerste en verkeren in onbegrip over het feit dat P. 
Boevé al niet veel eerder consequenties aan de hem 
van aanvang bekende feiten heeft verbonden.

Gezien de aard van de tijdens de rechtszitting van 23 
mei aan het licht gekomen feiten, zag OPZ geen reden 
voor verder uitstel alvorens daar consequenties aan 
te verbinden. Wij hebben P. Boevé inmiddels dan ook 
uitdrukkelijk verzocht zijn raadslidmaatschap neer te 
leggen. P.Boevé heeft aangegeven niet terug te keren 
in de raad. 

Alle banden tussen P. Boevé en OPZ zijn inmiddels 
verbroken hetgeen betekent dat P. Boevé onze partij 
niet meer vertegenwoordigt.

Bestuur en Fractie OPZ

Haltestraat 48  Zandvoort 

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Raadhuisplein 10 Zandvoort

Vraagprijs: € 398.000,- k.k.

Wilhelminaweg 8  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 598.000,- k.k.

• Karakteristieke, halfvrijstaande 30-er jaren  
woning op een perceel van 500 m² in het 
“Groene Hart” van Zandvoort!

• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto’s en 
een garage;

• Entree, hal, toilet, keuken, bijkeuken, ruime 
woonkamer vzv eikenhouten parketvloer, 
schouw en openslaande deuren naar de achter-
tuin, badkamer vzv douchecabine, wastafel en 
2e toilet, 3 slaapkamers;

• Ruim balkon, fraai aangelegde voortuin en 
besloten achtertuin (265 m²), welke op het 
zuidwesten is gelegen;

• Een ruime, uitstekend onderhouden woning 
met veel authentieke details!

• Woonoppervlakte ca. 140 m², perceelgrootte  
ca. 500 m², inhoud ca. 335 m³.

Stationsstraat 17  Zandvoort 

Huurprijs: 
€ 1500,-- per maand excl. GWL

• Sfeervol en luxe 3-kamer appartement met loggia en balkon,  
middenin het hart van het dorpscentrum van Zandvoort!

• Entree, zeer royale hal, zonnige woonkamer opgesplitst in eetkamer 
met aangrenzende living met toegang tot loggia, luxe, landelijke  
keuken vzv div. inbouwapparatuur met toegang naar balkon,  
bijkeuken, luxe badkamer voorzien van whirlpool, sep. doucheruimte, 
wastafelmeubel, wandcloset en vloerverwarming, 2 ruime slaapkamers;

• Het appartement maakt onderdeel uit van een kleinschalig  
appartementencomplex (5 appartementen) boven het Jupiter Plaza 
winkelcentrum en is in 2002 gebouwd;

• Appartement is op het zuidwesten gelegen, loggia en balkon zijn op 
het zuiden gelegen;

• Een luxe, in uitstekende staat verkerend, appartement met gezellig 
uitzicht op het levendige Raadhuisplein van Zandvoort!

•  Woonoppervlakte ca. 135 m², inhoud ca. 340 m³.

• Op A1-locatie in Zandvoort gelegen nieuwbouw 
winkelruimte te huur aangeboden!

• Winkelruimte ca. 105 m² vvo netto. Frontbreedte 
ca. 5 meter;

• Secundaire ruimte ca. 15 m² netto, opslag ca. 12 m²;
• Gebruik: winkelruimte / horeca;
• Opleveringniveau: casco, strak gestuukte wanden 

en plafonds, nadere invulling naar wens huurder 
te bepalen;

• Overeenkomst: standaard ROZ, duur van de 
 overeenkomst: 5 + 5 jaar;
• Ingangsdatum: per direct mogelijk!

Huurprijs: 
€ 2000,-- per maand excl. BTW en excl. GWL

• Op B1-locatie in Zandvoort gelegen horeca-
bedrijf met bovenwoning te huur aangeboden!

• Horecabedrijf ca. 50 m² bvo (incl. toiletgroep en 
kelder);

• Bovenwoning ca. 45 m² incl. balkon op het 
oosten;

• Gebruik: momenteel horeca, ook ideaal voor 
bijv. kapsalon/schoonheidssalon o.i.d.;

• Overeenkomst: standaard ROZ, duur van de 
overeenkomst: 5 + 5 jaar;

• Ingangsdatum: per direct mogelijk!

NIEUW

NIEUW

GEZOCHT
Voor diverse relaties zijn wij momenteel op zoek naar:

• pensions vanaf 5 kamers;
• hotels;
• beleggingsobjecten zowel in verhuurde  

als onverhuurde staat;

Discretie verzekerd.
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Het huidige college is nu ruim een jaar 
actief. Tijd voor een rondje vragen over 
de huidige stand van zaken. Wekelijks 
stelt de krant dezelfde vijf vragen aan 
een persoon uit de Zandvoortse politiek. 

1
Deze week is het woord aan:

Han Cohen,
raadslid OPZ

2

3

54

Vraag 1:
Wat heeft het college 
volgens u zoal bereikt in 
het eerste jaar?
Naast de mooie dingen 
die mijn voorgangers in 
deze rubriek al hebben ge-
noemd wil ik nog noemen 
dat het college een eerste 
aanzet heeft gemaakt met 
het herstel van normale 
verhoudingen tussen be-
stuurders en het ambtelijk 
apparaat. De macht van de 
ambtenaar is in voorgaande 
colleges meer en meer ge-
groeid met alle (nadelige) 
gevolgen van dien. Om dit 
weer tot de juiste propor-
ties terug te brengen moet 
nog het nodige gebeuren 
maar moet in deze periode 
toch nog kunnen lukken.

Vraag 2:
Wat staat er voor de 
komende drie jaren 
bovenaan op uw 
politieke agenda?
Natuurlijk is de inzet om het 
partij- en raadsprogramma 
zoveel mogelijk uit te voe-
ren. Daarbij is een essentieel 
onderdeel te voorkomen dat 
de burger betaalt voor on-
nodig of ongewenst beleid 
en dat zaken die niet goed 
zijn aangepakt worden. 
Bijvoorbeeld het regelmatig 
terugkerende wateroverlast 
probleem, dat ook afgelopen 
zomer weer een aantal ke-
ren optrad. Het kan er bij 
mij niet in dat dit een pro-
bleem is wat we maar voor 
lief moeten nemen. 

Vraag 3:
Bent u voor meer 
samenwerking met 
de regiogemeenten 
of zelfs voor een fusie?
Ik ben voor samenwerking 

met wie dan ook, dus ook als 
het om samenwerking met an-
dere gemeenten gaat, mits de 
Zandvoorters daar wijzer van 
worden. Echter moet je eerst 
zelf eens analyseren waar je 
minder goed in bent en vooral 
hoe dit dan komt. Pas als je dat 
voor jezelf helder hebt dan is 
de kans vele malen groter dat 
samenwerking een succes kan 
worden (of juist niet!). Voor een 
fusie met regiogemeenten ben 
ik niet, immers Zandvoort heeft 
zijn eigen karakter en identiteit 
en daar moeten we niet alleen 
trots op zijn maar deze ook be-
houden. 

Vraag 4:
Hoe zou het bereikbaarheids
probleem van Zandvoort 
opgelost kunnen worden?
Nu dit is dan typisch zo een 
voorbeeld wat we als ge-
meente niet in ons eentje op 
kunnen lossen, samenwerking 
met regiogemeenten is hier 
essentieel. Mogelijkheden wat 
betreft openbaar vervoer zijn 
naar mijn mening nog steeds 
niet geoptimaliseerd, dit geldt 
ook ten aanzien van fietsroutes 
naar en door de gemeente. Wij 
hebben als enige dorp aan de 
Nederlandse kust een prach-
tige treinverbinding. Kunnen 
we hier niet een ‘trammetje’ op 
laten rijden waarmee we in de 
zomermaanden slagvaardiger 
op het aanbod van recreanten 
kunnen inspringen? Hiermee 
ontlast je ook het verkeer van 
de weg en dit is niet alleen 
goed voor Zandvoort maar 
juist ook voor de buurgemeen-
ten. Uit onderzoek blijkt dat het 
overgrote deel van de bezoekers 
toch met zijn auto komt. Daar 
moet je dan gewoon open voor 

staan en met oplossingen 
komen die de verkeersstro-
men niet blokkeren maar 
juist optimaliseren. Het 
verkeersmanagement sy-
steem waarmee we bezig 
zijn, zal hier zeker van toe-
passing zijn. Ik hoop en ga 
er van uit dat invoering van 
dit systeem zijn vruchten af 
zal werpen.

Vraag 5:
Wat is uw belangrijkste 
punt voor het profiel van 
de nieuwe burgemeester?
Er zijn vele punten die ik be-
langrijk vind voor de keuze 
van de nieuwe burgemees-
ter. Je kunt deze in een pro-
fielschets verwoorden om 
vervolgens bij de keuze van 
de kandidaat deze punten 
zo goed mogelijk te toet-
sen. Enkele weken geleden 
heb ik de term ‘een hoog 
Maij-gehalte’ gebruikt en 
voorgangers in deze rubriek 
hebben dit ook gebruikt, 
het lijkt dus dat deze term 
vleugels heeft gekregen. 
Om een voor mij heel be-
langrijk punt te noemen: 
betrokkenheid. Dit kan na-
tuurlijk op vele manieren. 
Mevrouw Maij stond heel 
dicht bij de voor burgers 
belangrijke ontwikkelin-
gen binnen de gemeente. 
Zij zocht zelf ook zaken uit, 
vormde zich zo een eigen 
mening, toetste die, was 
concreet, ging naar de bur-
ger toe die met een pro-
bleem kwam, gaf ook (zelfs 
tijdens vergadering) haar 
visitekaartje af en maakte 
op die manier de afstand 
tussen burger en bestuur 
wel heel prettig klein. 

Politiek Interview Bertram & Brood
Als Amsterdamse bakker bestaat Bertram oorspronke-
lijk al vanaf 1898. Marcel Petschi (45) is sinds november 
2006 eigenaar/franchisenemer van Bertram & Brood 

Zandvoort. Voorheen heeft Petschi jaren in de 
horeca gewerkt en de laatste acht jaar 

in de bakkerij van supermarkt 
Dirk van den Broek, die brood van 
Bertram betrok. Toen dit verkoop-
punt stopte, heeft hij de sprong 

gewaagd en is zelfstandig onder-
nemer geworden. “Zeer tot mijn 
genoegen, ik heb er geen dag 
spijt van”, aldus Petschi.

De zaak is zeer ruim opgezet 
en ziet er heel aantrekkelijk 
uit. Veel hout en de broden lig-
gen uitnodigend uitgestald op 
eikenhouten planken. Er wordt 
een grote sortering overheer-
lijk brood, broodjes, diverse 
soorten croissants en een 
flink assortiment gebak aan-
geboden. Vooral handig voor 
eenpersoonshuishoudens zijn 
er veel broden van 400 gram. 
“Het brood wordt geleverd 
vanuit de centrale bakkerij en 
is voor ongeveer 75% voorge-
bakken. Het afbakken doen 
wij hier, achter de winkel. Zo 
kunnen wij ervoor zorgen dat 
de hele dag vers brood voor-
radig is. Nee verkopen, zoals bij 
de meeste warme bakkers in 
de namiddag, is er bij ons dan 
ook niet bij”, vertelt Petschi vol 
trots. Naast brood en banket 
verkoopt hij er een lekkere kop 
koffie, thee of jus d’orange, 
waardoor vooral de toeristen 
’s morgens op zijn terras of 
binnen kunnen aanschuiven 
voor een lekker ontbijtje met 
belegde broodjes, bijvoorbeeld 
met ambachtelijk gemaakte 
salades. Zowel binnen als bui-
ten zijn er gezellige zitjes en 
vooral het buitenterras oogt 

heel uitgebreid. Binnenkort 
wordt nog een zonnescherm 
geïnstalleerd.

Eigen bezorgdienst
“Buiten het brood in de winkel, 
lever ik ook brood en -produc-
ten aan strandtenten, hotels, 
pensions en snackbars. Wij 
hebben een eigen bezorg-
dienst met een soort TukTuk 
(ook voor particulieren, red.) en 
rekenen hiervoor geen extra 
kosten binnen Zandvoort. Wij 
vormen een leuk team en ook 
zoon en dochter springen re-
gelmatig gedurende de week-
enden en de vakanties bij. Elke 
week kunt u profiteren van 
aanbiedingen en met het reis-
bureau KVSA is er een overeen-
komst dat men bij het boeken 
van een reis een tegoedbon 
krijgt voor bijvoorbeeld een 
verrukkelijk appel-abrikozen-
taartje”, zegt de bakker. 

Bertram & Brood is duidelijk 
een aanwinst voor Zandvoort 
en veel mensen weten dit in-
middels te waarderen. De bak-
kerij aan het Raadhuisplein 14 
is zeven dagen per week ge-
opend van 08.00 uur tot 17.00 
uur. Tel. 5736461

De Zandvoortse Voorjaarsmarkt is een initiatief van de 
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Wij danken onze leden voor hun ondersteuning

Aannemersbedrijf 
Koster

ABN AMRO 
Bank

Accountantskantoor 
Huppelschoten Albert Heijn

Amusino Royal BDO 
Accountants Beach Him Belastingadviseur 

N. Bakels

Balkenende

Center Parcs/
Sea Spirit 
Zandvoort

C’est Bon Specialiteiten Corry’s 
Kaashoek

Daniel Groente en 
Fruit De Brossois BV De Zandvoortse 

Apotheek DEKA markt

Dobey 
Zandvoort, 
dierenspeciaalzaak

Febo Automatiek Friture d`Anvers

HBR Adviescentrum
Zandvoort

Holland Casino 
Zandvoort Hotel Faber

Jackpot 
Games & Fun Jupiter Plaza/Blokker

Keur en Zoon Kuuna Nederland

Modern Art

Nh Hotel 
Zandvoort O.H.O. Headsigns

Parfumerie Stoop Play in BV RABO Bank

Radio Stiphout

Slagerij 
Vreeburg v.d. Graaf Holding V.O.F. de Zuid V.O.F. 

Spiers-van Ravensberg

Van Dam Vis B.V.

door 
Erna Meijer
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Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij voor 0,95 %

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Greeven, úw actieve NVM Makelaar!
In een kleinschalig appartementencomplex 
boven supermarkt Vomar ligt dit 3-kamer  
appartement in een vriendelijke woonomgeving. 
Het heeft een ruime woon- en eetkamer, fraaie 
“landelijke” keuken, 2 slaapkamers en een 
moderne badkamer met ligbad. Dit appartement 
verkeerd in een nieuwstaat!

• OPEN HUIS zaterdag a.s. 11:00 – 13:00 uur!
• Lift in complex aanwezig, geschikt voor 
 bewoning door ouderen;
• Woonoppervlak: ca. 90 m2, bouwjaar 2002;
• Servicekosten € 83,= per maand.

192-8
Zandvoort

Celsiusstraat 

Gastvrij en verwennen, dat zijn de twee sleutelwoorden én de 
eerste gedachten als je thuis ontvangen wordt door Nico Zon-
neveld en Wim Brethouwer. De dorpsgenoten van deze week 
vierden onlangs hun gouden jubileum, het feestelijke gegeven 
dat zij al vijftig jaar samen zijn. Op zich tegenwoordig al een 
unieke gelegenheid, maar in hun geval helemaal bijzonder. La-
ten wij eerlijk zijn: twee mannen die al zo lang hun leven delen 
komt zelden voor in onze maatschappij.

Dorpsgenoten

Nico Zonneveld (76) is een gebo-
ren en getogen Zandvoorter, 
Wim Brethouwer (net 
69) komt oorspron-
kelijk uit Beverwijk. 
Zij ontmoetten el-
kaar in Amsterdam 
op Koninginnedag 
1957 en wonen sinds 
juni 1961 samen in 
de Burgemeester 
Van Alphenstraat . 
“Hoewel de tijdsgeest 
destijds heel anders was, 
hebben wij gelukkig nooit 
problemen ondervonden over 
onze vriendschap”, aldus Nico, 
“noch op ons werk, noch in ons 
privéleven.” 

Golfsport
Het jonge leven van Nico 
speelde zich grotendeels 
af op de Kennemer Golf & 
Country Club, waar zijn va-
der groundkeeper was. “Wij 
woonden jarenlang bij het 
terrein en ik golf zelf al vanaf 
mijn achtste. Het is nog steeds 
mijn hobby. Ik ben lid van golf-
club Spaarnwoude en van de 
plaatselijke ZGC Sonderland 
(waar hij ruim tien jaar pen-
ningmeester was en daarom 
tot lid van verdienste is be-
noemd, E.M.).

Loopbaan Nico
Wat werk betreft is Nico 
begonnen in de tabakshan-
del. Daarna kwam hij bij de 
Spaarbank aan het Singel te 
Amsterdam terecht. Omdat 
hij de vele bijkantoren vaak 
moest bezoeken, kwam de 
motor in zijn leven. Vele men-
sen zagen hem toen al in 
zijn camouflagekleren rijden, 
die hij op zijn werk snel ver-
ving door een iets degelijker 
outfit. Nog steeds is dit een 
zeer kenmerkende kleding-

keuze van hem! Uiteindelijk 
werkte Nico sinds 1955 tot 
aan zijn pensionering bij de 
HVA, de Handelsvereniging 
Amsterdam. “Door een zoge-
naamd ruisend hart was het 
helaas niet mogelijk om naar 
het buitenland uitgezonden 
te worden. Na de overdracht 
van Indonesië is het bedrijf 
zich vooral op Ethiopië gaan 
richten en hadden wij ook 
veel contact met de Sultan 
van Oman. In al die jaren ben 
ik gelukkig nooit met tegenzin 
naar mijn werk gegaan.”

Wim’s carrière
Dan Wim Brethouwer. “Ik 
heb een blauwe maandag bij 
V&D gewerkt maar ben op 1 
juli 1957 bij de Hoogovens in 
dienst getreden. Hier heb ik 
37 jaar in de catering van het 
bedrijfsrestaurant gewerkt. 
De horeca trok maar het voor-
deel hier was, dat je het week-
end vrij had. Ook voor ons 
gold destijds dat wij er met 
55 jaar uitgingen. Ik ben dus 
alweer veertien jaar thuis.” 
Dat het niets voor Wim is om 
thuis te zitten, blijkt wel uit 
zijn talloze ‘nevenwerkzaam-

heden’. Voordat de golfclub 
Sonderland naar het terrein 
van Open Golf Zandvoort 
verhuisde, was jarenlang het 
clubhuis van de handbalver-
eniging het thuishonk. Wie 
verzorgde in die tijd alle heer-
lijke hapjes en hielp, naast 
Evert van der Linden, zeer re-
gelmatig achter de bar? Juist, 
de altijd behulpzame Wim, 

die overigens geen lid was. 
Wie maakt al tien jaar 

lang maandelijks de 
Agathakerk schoon? 

Natuurlijk, Wim. Is 
hij ‘van het hout-
je’ zoals pastoor 
Duyvis het onlangs 
nog ver woord-
de? Nee. Ook het 

Welzijnscentrum, 
het tegenwoordige 

Pluspunt, maakt al ja-
ren dankbaar gebruik 

van Wim’s diensten. Tafeltje 
Dekje bezorgen, mensen naar 
ziekenhuizen rijden en elke 
dinsdag is hij in de biblio-
theek aanwezig bij de Open 
Eettafel. “Hier kunnen mensen 
voor het geringe bedrag van  
€ 7 een smakelijke driegan-
gen maaltijd nuttigen onder 
het genot van een drankje.” 

Vakantie houden is een grote 
gezamenlijke hobby. Vaste 
prik is het drie maanden lan-
ge verblijf op de Canarische 
Eilanden in de winter evenals 
het jaarlijkse, kortere, verblijf 
in Tunesië. Beslist moet nog 
van de heren vermeld worden 
dat zij de vervangende opa’s 
zijn van Rosa (9) en Iris (7), de 
dochters van nichtje Gusta 
Zonneveld en Dennis van 
Emmerik.

Is het verwonderlijk dat op 
de receptie van 29 april jl. 350 
mensen aanwezig waren? 
Zelfs uit de Verenigde Staten 
en de Canarische Eilanden 
waren vrienden gekomen om 
deze bijzondere en buiten-
gewoon hartelijke dorpsge-
noten te feliciteren met hun 
jubileum. En als het aan Nico 
en Wim ligt komen er nog vele 
jaren bij!

Hardnekkige wisselvalligheden

Inmiddels hebben we alweer 
weerhistorie geschreven, 
want afgelopen dinsdag 
werd op het weerkundige 
hoofdstation van het KNMI 
in de Bilt de 133 millimeter 
meiregen (vorig record uit 
mei 1979) overschreden. We 
kunnen dus nu al stellen dat 
deze meimaand de natste is 
sedert tenminste 100 jaar. 

Zandvoort overigens heeft 
slechts 54 millimeter neerslag 
opgevangen tot 28 mei en is 
hiermee bijna de droogste lo-
catie van het land. Inmiddels 
staat de teller alweer op bij-
na 70 millimeter. Het is toch 
bijna onvoorstelbaar: na de 
droogste aprilmaand uit de 
weerhistorie nu dus de aller-
natste meimaand (landelijk)! 
Zou juni dan weer kurkdroog 
moeten worden..?

Opvallend is dat mei ook 
weer als te warm de boeken 
in zal gaan straks met een 
temperatuuroverschot van 
bijna twee graden. Een zeer 
matige maand met van tijd 
tot tijd veel regen associeert 
men doorgaans niet met 
warmte, maar zonder dat 
we het eigenlijk doorhad-
den kropen de temperatuur-
gemiddelden weer boven de 
normaal uit.

Gisteren, woensdag, beleef-
den we een redelijk intermez-

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Het wil nog niet vlotten met een langzaam maar zeker her-
stel van het weer. De drogere en warmere fase, die al lange 
tijd in de kaarten zit, wordt dan ook steeds uitgesteld.

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

zo in Zandvoort en Bentveld 
met een wat betere tempera-
tuur en de zon er wat meer 
bij, nipten we bijna aan 18 
graden in de namiddag. Later 
op de dag nam de bewolking 
alweer toe als voorbode van 
een nieuwe neerslagimpuls 
waarmee we deze donderdag 
weer deels opgescheept zit-
ten. 

In het tijdpad vrijdag tot en 
met zondag zal er toch een 
geleidelijke weersverbete-
ring plaatshebben, afgezien 
van de ‘restbuien’ die zeker 
vandaag en vrijdag nog kun-
nen vallen. De atmosfeer 
stabiliseert met name in het 
weekeinde en de tempera-
tuur stijgt een paar graden, 
zodat de 20 graden weer in 
zicht komt. De volle honderd 
procent droogweer garantie 
evenwel ook dan nog niet…

De weerkaarten wijzen des-
alniettemin op een verder 
herstel de eerste werkweek 
van juni, hoewel een fractie 
voorbehoud op z’n plaats is. 
Mocht het geschetste ‘te-
kentafelscenario’ inderdaad 
doorgang vinden, en die kans 
is vrij realistisch, krijgen we 
een aantal dagen fraai weer 
in huis met de nodige zon 
en temperaturen tussen 22 
en 25 graden.   

weerman Marc Putto

        Wim Brethouwer & Nico Zonneveld 

Kinderfeestje 
organiseren?

Nico Zonneveld & Wim Brethouwer

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 17 17-18 19 18-19 

Min 10-11 11 10 12

Zon 20% 25% 35% 30%

Neerslag 55% 60% 25% 30%

Wind zw. 4  zw. 4 wzw. 4 wzw. 4   

door Erna Meijer

Vraagprijs: € 695.000,= k.k.

Deze vrijstaande villa is gelegen op een royaal 
perceel van maar liefst 607 m2 met uitzicht 
op de Amsterdamse waterleiding duinen. Het 
beschikt over 3 slaapkamers, een fraaie houten 
veranda, een oprit voor meerdere auto’s, een 
verwarmd zwembad én een perfect zomerhuis 
met aparte woon- en slaapkamer én privacy! 

• OPEN HUIS zaterdag a.s. van 11:00-13:00 uur!
• Fraai aangelegde achtertuin, heerlijk 
 genieten van het zwembad;
• Zomerhuis met zéér goede verhuurmogelijkheden!
• Woonoppervlakte: ca 160 m2, 
 perceelgrootte: 607m2.

149
Zandvoort

Zandvoortselaan 

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Op zoek naar een fraai hoekappartement 
mét zeezicht? Dit 2-kamer appartement 
met balkon is gelegen op de 2e etage en is 
bijzonder geschikt als starters woning. Lichte 
woonkamer met zeezicht, grote slaapkamer, 
moderne keuken. Het kan zo betrokken worden. 

• OPEN HUIS zaterdag a.s. van 13:00-15:00 uur!
• Inpandige berging in de onderbouw 
 aanwezig;
• Servicekosten: € 203,= per maand incl. 
 voorschot stoken;
• Woonoppervlak: ca. 65 m2.

122
Zandvoort

Van Galenstraat 

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

In een kleinschalig appartementencomplex. 
Heerlijk wonen en genieten van de ondergaande 
zon! Dit 2-kamer appartement is gelegen op de  
1e etage van een kleinschalig appartementencom-
plex. Sfeervolle woonkamer, verzorgde keuken, 
ruime slaapkamer en berging in de onderbouw.

• OPEN HUIS zaterdag a.s. 13:00 – 15:00 uur!
• Het is in een goede staat en kan zo 
 betrokken worden;
• Servicekosten: € 191,= per maand 
 incl. voorschot stoken;
• Woonoppervlak: ca. 65 m2.

118
Zandvoort

Van Galenstraat 

Vraagprijs: € 385.000,= k.k.

Aan de rand van het groene hart gelegen deze 
halfvrijstaande woning mét een zomerhuis! 
De woning is v.v. een zéér royale woonkamer, 
moderne keuken, 3 slaapkamers en een moderne 
badkamer. Op zoek naar een ruime eengezinswo-
ning met verhuurmogelijkheden? Dit is úw kans!

• Centraal gelegen in de nabijheid van het 
 centrum, scholen en strand;
• Zomerhuis met uitstekende verhuur-  
 mogelijkheden;
• Woonoppervlakte woning ca 100m2, 
 zomerhuis ca. 50 m2.

85
Zandvoort

Kostverlorenstraat 

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Ideale gezinswoning verdeeld over maar liefst 
3 woonlagen (begane grond, niveau -1 en 
niveau -2) met 2 riante zonneterrassen! 
De woning heeft de beschikking over 
4 slaapkamers, een berging in de onderbouw 
én een privé parkeerplaats in de parkeergarage! 
Een heerlijke woning met veel m2 !

• Goede parkeermogelijkheden d.m.v. 
 vergunningen;
• Woonoppervlakte ca. 140 m2, 
 bouwjaar 2000;
• Servicekosten € 127,= per maand.

2-15 
Zandvoort

Van Speijkstraat 

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Deze fraaie en zéér royale 2-onder-1-kap woning 
is gelegen op een levendige locatie in de directe 
nabijheid van de Zuid duinen. De woning heeft de 
beschikking over een zonnige voor- en achtertuin, 
een diepe garage, een oprit voor meerdere auto’s, 
4 slaapkamers en een groot souterrain gelegen 
onder de woning! Kortom: een woning met 
mogelijkheden!!! Bijvoorbeeld kantoor aan huis.

• Woning in uitstekende staat van onderhoud;
• Centraal gelegen t.o.v. het centrum, scholen 
 en duinen;
• Woonoppervlakte: ca. 180m2, 
 perceelgrootte 243 m2.

151
Zandvoort

Dr. Gerkestraat 

Vraagprijs: € 275.000,= k.k.

In een kleinschalig appartementencomplex 
In de geliefde Brederodestraat ligt dit half-
vrijstaande woonhuis. De woning beschikt 
over een voor- en achtertuin met een stenen 
berging, een kelder en liefst 7 slaapkamers. 
Het dient geheel aangepast te worden aan de 
wooneisen van 2007. Unieke kans voor wonen 
in deze gewilde buurt!

• Eerst verbouwen, daarna heerlijk wonen;
• Bouwjaar ca. 1920;
• Woonoppervlakte: ca. 110 m2, 
 perceelgrootte: 163 m2.

40
Zandvoort

Brederodestraat 

Rob Greeven Timo Greeven
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Zondag 10 juni

Rudolf Kreuger 
band

vanaf 17.00 uur

Café Oomstee

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

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)

Hotelkamer
vanaf € 35,-
per persoon

inclusief ontbijt

Nieuwe haring happen 
bij Thalassa Strandpaviljoen 18!

Huig & Anita Molenaar (Bonnie)
nodigen u uit om zaterdag 9 juni tussen

16.00- en 18.00 uur te komen haring happen.
Vers van het mes.

Gratis kaarten voor het haringhappen af te halen
bij Thalassa Strandpaviljoen 18

(zolang de voorraad strekt)

We hebben nog meer voor u!
Het Shanty koor is er ook.

Troubadour Ad Goossens
Vanaf 14.00 uur diavoorstelling van de
Babbelwagen over het vroegere Strandleven.

Springkussen voor de kinderen

Wedstrijd Gaernt (garnalen) pellen
Gewoon lekker, lekker gewoon.

Tel.: 5715660

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Restaurant ‘Cinq’ presenteert:

Kreeften 
& 

Oesters
Take Five heet u van harte welkom 
in à la carte restaurant Cinq waar u 
culinair kunt genieten van o.a. wilde 

Canadese kreeft en diverse oesters. 
Zowel de kreeft alsmede de oesters worden, 

rechtstreeks vanuit ons homarium, 
door onze chef-kok 

op verschillende wijze bereid.

De keuken van restaurant Cinq is 
dagelijks geopend van 18:00 uur tot 21:30 uur

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

Wijnstreek onder de loep: Rueda

Elke maand wordt door vinologe Judith van Gelder een bepaalde wijn
streek 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.

Aan de kastelen, die vrijwel 
op iedere heuveltop staan, is 
duidelijk te zien dat Rueda de 
grens vormde tussen chris-
telijk Spanje en het Moorse 
rijk. De ene na de andere 
veldslag vond hier plaats en 
Rueda werd in de 9e eeuw 
dan ook Tierra de Nadie ge-
noemd, ‘Niemandsland’. De 
Moren pasten er de tactiek 
van de ‘verbrande aarde’ toe: 
dorpen, boerderijen en ne-
derzettingen werden plat-
gebrand en verwoest. 

Gratis grond
Pas in de 11e eeuw onder 
koning Alfonso VI ging het 
beter. Die vaardigde een 
wet uit dat iedereen die 
wijngaarden wilde aan-
planten en verzorgen, dat 
stuk land gratis kreeg. Veel 
mensen kregen hierdoor in-
teresse in de wijnbouw en 
dan vooral religieuze ordes 
die graag kloosters bouw-
den in Spanje. In de 15e en 
16e eeuw beleefde de wijn-
bouwers van Rueda hun 
Gouden Eeuw. Zij leverden 
hun wijnen aan bisschop-
pen en koningen en kregen 
hoge prijzen voor hun wijn.

Druifluis
Maar ook in Rueda sloeg het 
noodlot toe na drie eeuwen 
van welvaart. Aan het begin 
van de 20ste eeuw bereikte 
de Phylloxera, die vrijwel alle 
wijngaarden in Europa ver-
woeste, Rueda. 
Phylloxera is een druifluis 
die als verstekeling meege-
nomen werd op wijnstok-
ken die vanuit Amerika naar 

Europa geïmporteerd werden 
rond 1865. Het gevolg was ver-
schrikkelijk: de Europese wijn-
stokken waren niet resistent 
tegen de Amerikaanse druif-
luis en deze kon dan ook slui-
pend zijn werk doen. Hij vrat 
de haarwortels ondergronds 
aan zodat de plant langzaam 
maar zeker afstierf. De oplos-
sing voor het probleem lag in 
het enten van Franse druiven-
rassen op een Amerikaanse 
onderstam. Dit bleek het ei van 
Columbus en de ramp werd tot 
staan gebracht. Het betekende 
echter nog niet dat de druif-
luis uitgeroeid was. Pas na de 
2e Wereldoorlog vond herstel 
plaats van de wijngaarden in 
Rueda en kunnen we spreken 
van een wedergeboorte. Dit is 
voornamelijk te danken aan 
de komst van twee markie-
zen: het beroemde Rioja-huis 
Marqués de Riscal en Marqués 
de Grinon uit Toledo. Zij gaven 
een enorme impuls aan de 
streek wat in 1980 leidde tot 
opwaardering van Rueda naar 
een D.O. (Dénominación de 
Origen) voor de witte wijn.

’s nachts oogsten
De bodemgesteldheid, het kli-
maat en de lokale druivenras-
sen in Rueda zijn erg geschikt 
om goede wijnen te maken. 
Rueda bevindt zich op zo’n 750 
meter boven de zeespiegel. De 
rode aarde brengt volle, krach-
tige wijnen voort. In de zomer 
en de herfst is het er overdag 
snikheet, terwijl het ’s avonds 
flink afkoelt. De Verdejo druif 
heeft hieraan zijn aroma te 
danken. Het is een karaktervol-
le druif die mooie, volle, droge 

De wijnstreek Rueda is vernoemd naar het stadje 
Rueda en ligt in het zuidelijkste deel van het dis-
trict Castilla y Léon (Spanje). Rueda bevindt zich 
langs de rivier de Duero, ten zuidwesten van de 
historierijke stad Valladolid en zo’n 200 km ten 
noordwesten van Madrid.

wijnen oplevert. Voorheen was 
het erg lastig voor de wijnbou-
wers om goede wijn te maken 
met die hitte. Tegenwoordig 
oogst men op tijd en vaak ’s 
nachts om rijpe, warme drui-
ven te voorkomen alsmede 
gisting op hoge temperaturen. 
Daarna worden de druiven on-
middellijk in gekoelde installa-
ties waarin de druiven perfect 
worden verwerkt.

Deze maand
De wijn van deze maand heb 
ik gekocht bij Wijnkoperij In de 
gevulde Flesch te Heemstede. 
Deze Rueda Superior van de 
Verdejo druif heeft een lange 
gisting gehad op lage tempe-
ratuur en een opvallend frisse, 
volle smaak met veel fruit. Een 
mooie zachte wijn die uitste-
kend in balans is. Hij komt van 
het huis Bodega Antaño, ge-
legen in het centrum van het 
stadje Rueda, dat in 1988 door 
José Luis Ruiz gekocht werd. 
De bodega heeft ongeveer 3 ki-
lometer originele onderaardse 
gangen op zo’n 25 meter diep-
te in prachtige rode stenen die 
dateren uit de Moorse tijden. 
In het labyrint liggen nu zo’n 
4500 eiken vaatjes en rond de 
1 miljoen rijpende flessen. Een 
bezoek meer dan waard!

Wijn van de maand:
Viña Mocén – Rueda Superior 
D.O. Special selection – Bodegas 
Antaño - Spanje - 2005 

Per fles € 7,50 

J. van Gelder 
(vinoloog)

Massage bij Rosa

Om meteen verkeerde ge-
dachten de kop in te drukken: 
het gaat hier niet om een 
erotische massage, maar om 
diverse zeer ontspannende 
behandelingen door een gedi-
plomeerd persoon, waarmee 
mogelijk een bezoek aan een 
fysiotherapeut kan worden 
voorkomen. 

Opleiding
De jeugdige Rosa is vanaf fe-
bruari gestart met haar behan-
delingen in een gezellig hou-
ten ‘chalet’ in de Oranjestraat 
18. “Na mijn CIOS-opleiding 
heb ik in Thailand een cursus 
Thaise massage gevolgd en 
verder nog andere certificaten 
gehaald.” Waarom massage? 
“In Oosterse landen is dit vaak 
in de cultuur ingeburgerd. 
Mensen masseren elkaar en 
de kennis gaat over van gene-
ratie op generatie. Het maakt 
mensen op vroege leeftijd al 
bewust van hun lichaam en 
ouderen blijven hierdoor lan-
ger soepel en vitaal”, aldus een 
energieke Rosa. “In onze wes-
terse maatschappij groeien 
wij niet op met deze heilzame 
werking van massage. Dat is 
jammer, want juist in onze 
maatschappij waarbij wij al-
lemaal veel stress kennen, is 
ontspanning zo belangrijk. 
Massage is hierbij een uitste-
kende manier!”

Soorten massage 
Er zijn verschillende vormen 
van massage mogelijk. “Ik 
werk altijd vanuit de sport-
massage, maar samen met 
de klant bepalen wij aan de 
hand van eventuele klachten 

welke aanvullende massage 
wenselijk is. Bij sportmassage 
worden de stramme spieren 
los gekneed.” Daarnaast is er 
hot stone massage. Een tradi-
tionele massage met oliën en 
warme basaltstenen, die ont-
staan zijn uit zwarte lava en 
opgebouwd uit verschillende 
mineralen. “In tegenstelling 
tot wat mensen denken als zij 
de plaatjes zien, blijven de ste-
nen niet stil op de rug liggen 
maar creëer ik juist door de 
beweging een bepaald warm-
teveld in de spieren, waardoor 
de stofwisseling weer geacti-
veerd wordt en afvalstoffen 
afgevoerd worden. Je voelt 
zelfs de stenen niet.”

Ook op locatie
Rosa biedt verder nog de 
mogelijkheid tot een krui-
denstempelmassage en 
stoelmassage op locatie. Dit 
laatste is een rug-/armmas-
sage op een speciaal voor deze 
behandeling ontworpen stoel 
en wordt gegeven met de kle-
ding aan. Rosa komt hiervoor 
langs op uw werk of op eve-
nementen/feesten. “Iedereen 
zou zich van tijd tot tijd een 
massage moeten gunnen: om 
te ontspannen, te ontgiften, te 
revitaliseren en te verjongen. 
Je zult hierdoor soepeler en vi-
taler door het leven gaan.”

Voor informatie en het ma-
ken van een afspraak van 
dinsdag t/m vrijdag kunt u 
contact opnemen met Rosa, 
06-22443639 of www.mas-
sagebijrosa.nl. De behandel-
tijden variëren van 30 tot 90 
minuten. 

Viel de voorjaarsschoonmaak zwaarder dan anders of ligt uw 
werkdruk zo hoog de laatste tijd? Laat uw vermoeide spieren 
eens heerlijk masseren door Rosa van der Staaij!

Rosa van der Staaij
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Zaterdag 2 juni a.s SOPHISTI DEMO DAG bij RADIO STIPHOUT Kom , luister en profiteer van de extra kortingen!!

ZandvoortPas:
al meer dan

2000 passen!

Stranduitje op herhaling
“Ik zou zo graag weer eens op het strand zijn, maar ik kan er 
niet meer komen.” Deze opmerking van een 90 jarige klant 
van WonenPlus heeft geleid tot een jaarlijks terugkerend 
stranduitje. 

In Zandvoort wonen en 
niet meer op het strand 
kunnen komen, terwijl 
je daar zo graag zou zijn, 
dat kan je jezelf haast niet 
voorstellen. Mariska van 
Huissteden, consulente 
van WonenPlus (onderdeel 
van Pluspunt), kon dat in-
derdaad niet. Ze nam de 
telefoon, sprak enkele 
mensen en een stranduitje 
was geboren.

Robin Molenaar van Beach-
club 10 en Victor Bol van 
Strandactief, zeiden vorig 
jaar al hun medewerking toe. 
“Een bus van ZorgContact, 
prettige samenwerking met 
de rolmobiel (taxi vervoer 

voor rolstoelen), fantastische 
Zandvoortse ondernemers en 
een aantal fijne mensen die wil-
len helpen. Dat zijn de ingredi-

enten voor een paar prachtige 
uren”, aldus Mariska. De eerste 
keer, vorig jaar september, was 
een groot succes. Spontaan 
boden Molenaar en Bol aan 

dit jaarlijks te herhalen. En 
zo werden de klanten en 
bekenden van WonenPlus 
dit jaar opnieuw welkom 
geheten met koffie en ge-
bak. Een verrassing kwam 
van dorpsomroeper Klaas 
Koper, die ‘onverwachts’ de 
gasten verwelkomde met 
een Zandvoortse Roep. 

Vrijwilligers en medewer-
kers van Pluspunt stonden 
klaar om de mensen te be-
geleiden tijdens een stran-
drit in de Strandactief kar 
(toegankelijk voor rolstoe-
len) óf mee te nemen naar 
de zee in een strandrolstoel. 

Met nog een frisdrankje en 
een hartig hapje in een prach-
tige voorjaarszon genoten alle 
deelnemers.

C U L T U U R

door Nel Kerkman

In 1974 adviseerde de commis-
sie culturele belangen aan de 
gemeenteraad om bij de speel-
plaats Lorentzstraat naast de 
Nicolaasschool een beeld van 
Kees Verkade te plaatsen. Het 
is een kindvriendelijk beeld dus 
was plaatsing bij een speel-
plaats geen probleem. De uitga-
ve van het bronzen beeld werd 
gedekt uit het fonds kunstzin-
nige verfraaiing dorpsbeelden. 
De spaarpot was goed gevuld 
(FL. 92.505,52) en zodoende kon 
het bronzen beeld van Verkade 
aangeschaft worden. Het was 
de laatste actie van de com-
missie want vervolgens zijn 
er geen beelden meer uit het 
fonds aangekocht. 

der Arie Kerkman) 
vervaardigd die op 
diverse plekken in 
Zandvoort te vinden 
zijn. In de periode 
rond de aankoop 
van de sculptuur 
‘Meisje op skippy-
bal’ maakte Verkade 
een rondreis door de 
Verenigde Staten, 
die resulteerde in 
een serie sculptu-
ren van indianen en 
sportlieden. Door 
verblijf bij vrien-
den in Monaco 
raakte Verkade in 

de ban van het circus en bal-
let. Terug in Nederland maakte 
hij voor het Haarlemse zie-
kenhuis de Mariastichting 
‘Twee nonnetjes’ en in 1978 
een monumentaal beeld van 
een gezin, dat een plek kreeg 
in de Waterleidingduinen bij 
Vogelenzang. In 1979 vestigde 
Verkade zich, na zijn huwelijk 
met baronesse Ludmila von 
Falz-Fien, in het vorstendom 
Monaco. Met de geboorte van 
zijn dochter heeft Verkade een 
serie ‘Geboorte’ in brons ge-
maakt. Zijn latere kunstwerken 
worden bij het volgende beeld 
beschreven.

Verplaatst
Toen de Nicolaasschool ver-
huisde naar de brede school 
aan de Jac. P. Thijsseweg, werd 
in 2005 het bronzen beeld ver-
plaatst naar het midden van 
de rotonde op de kruising van 
de Linneausstraat en de Van 
Lennepweg. Het vrolijke bron-
zen meisje is daardoor aan 
alle kanten te bewonderen en 
regelt het verkeer vanaf haar 
skippybal. 

Kees Verkade 
In totaal heeft Kees Verkade 
vijf bronzen beelden (plus 
een borstbeeld van wethou-

Beeldhouwwerk: 
 meisje op skippybal, 1975
Materiaal: 
 Brons 
Afmeting hoogte: 
 1.10 m (geen sokkel) 
Plaats: 
 Openbare speelplaats Lorentzstraat,
 is in 2005 verhuisd naar rotonde 
 Van Lennepweg
Beeldhouwer: 
 Kees Verkade

Beeldig Zandvoort

“Als je geen Atlas bent, draag dan een kiezel.”
Marco Termes

Spreuk van de week:

planten als hondskruid, oorsi-
lene, aardkastanje en wondkla-
ver. Groeiplaatsen van enkele 
zeldzame soorten als kleine 
hoornbloem en zeewinde zijn 
vrijwel alleen in de buurt van 
deze ‘zeedorpen’ te vinden. 

Wie kennis wil nemen van een 
uniek soort duingebied met 
zijn daarbij behorende planten 
wordt van harte uitgenodigd 
deze natuurexcursie mee te 
maken. Vertrek is om 19.00 uur 
bij het parkeerwachtershuisje 
op het Ir. G. Friedhoffplein, Zand-
voort Zuid. De excursie duurt 
ca. 1,5 uur. Aanmelden vooraf is 
niet nodig, deelname is gratis. 

Excursie Zuidduinen
Zeedorpenlandschap Zandvoort 

Op donderdagavond 7 juni organiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland een excursie door de Zuidduinen van Zandvoort. Deze 
duinen is het grootste restant van een duingebied dat is ver-
bonden met de eeuwenoude Zandvoortse zeedorpencultuur. 

De karakteristieke hierbij be-
horende zeedorpenvegetatie 
is hier rijk ontwikkeld. Naast 
de visvangst waren de in-
woners van Zandvoort ook 
eeuwenlang aangewezen op 
het duingebied waar het om 
voedsel ging. Akkertjes wer-
den aangelegd, plaggen gespit 
voor bemestingsdoeleinden 
en alle menselijke en dierlijke 
afval ging naar het land. 

Zo ontstond een heel eigen 
stukje cultuurlandschap. Dit 
langs de kust van Noord- en 
Zuid-Holland voorkomende 
‘zeedorpenlandschap’ heeft 
een heel eigen vegetatie, met 

Foto: OvM Fotografie

de Bennebroekerlaan 5 te 
Bennebroek. De expositie is te 
zien vanaf donderdag 7 juni 
t/m 2 juli. Openingstijden van 
het gemeentehuis: alle och-
tenden van 8.30 tot 12.30 uur 
en woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur. 

Zandvoortse kunst in Bennebroek
De Zandvoortse kunstenaar Ton Timmermans is uitgenodigd 
door de gemeente Bennebroek om vier weken lang te expo-
seren in het gemeentehuis. Op de expositie nodigen kunst-
werken uit de gedachten te laten dwalen. De schilderijen en 
kunstobjecten van de solo-expositie geven een andere kijk op 
de mens en zijn omgeving.

De werken van beeldend 
kunstenaar Ton Timmermans 
vertellen geen vastomlijnd 
verhaal. “Mijn werken hebben 
al helemaal niet de intentie 
de kijker te overweldigen. Ik 
probeer de gangbare manier 
van kijken te ‘kantelen’. Zo 
van: hé, op die manier 
heb ik nog niet tegen de 
dingen aan gekeken”, licht 
Timmermans toe. Om dat 
‘innerlijk reizen’ te bena-
drukken ontvangt iedere 
bezoeker op de opening 
van de expositie een origi-
neel en gesigneerd kunst-
werkje ‘Droedels op reis’.

Iedereen is van harte 
uitgenodigd voor de 
opening op woensdag 
6 juni, om 20.00 uur in 
het Gemeentehuis aan 

Fairy Golf B.V. zoekt voor
Kennemer Golf Club te Zandvoort

een afwashulp 
part-time en/of full-time

medewerkers bediening 
part-time

Ook tijdelijke krachten welkom.

Reacties: 023-5713189
Mevr. H. van Houten of Dhr. B. Duivenvoorden

Wanneer je in de wedstrijd 
op voorsprong bent gekomen, 
verander dan nooit je stijl 
van spelen. Blijf dezelfde 
tactiek gebruiken die je deze
voorsprong hebt gebracht! 

Tennis tip van de week!

Deze tip word je 
aangeboden door 

Voor meer tips & instructies 
ga naar www.tennisdvd.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting
 Nieuw collectie spiegels en

schilderijen is binnen!

Hij is er weer!
Smaaq Graskaas

bereid met weidemelk en weinig zout!
Nu 750 gram voor € 5,95

In	de	maand	juni:
Runderhamburgers	

5	stuks	€	3,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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 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.

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

ZandvoortPas op het 
Zandvoortse strand

Ook adverteren op de ZandvoortPas strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Voor ZandvoortPas houders bij 
een diner een gratis kopje koffie.

Strandpaviljoen 9
Tel. 023 - 571 8888

Maandag t/m vrijdag
Dagschotel: € 7,50

Gedurende de maand juni krijgen houders 
van de ZandvoortPas een korting van 10% 
op alle behandelingen in de schoonheidssalon.
Alle behandelingen gaan volgens afspraak.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Boterhamworst +
Boerensnijworst +
Gebr. Fricandeau

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

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

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 31 mei t/m 27 juni:

10% korting op de nieuwe
collectie badkleding en lingerie!
Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% korting op 
bruisende workshop
Kijk op www.newwaves.nl

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

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

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05

www.bellieribelli-shop.nl

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

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

	�0%	korting	op	
tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juni 

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 

Deze week bij Funnyvlaai:
De zomerfris vlaai van 
14,45 voor 13,00.

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
5% extra korting.  

Passage 7 ( naast Dirk vd Broek)
tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op de nieuwe
collectie klein meubelen

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441
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Zomerplanten 
groot assortiment!

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie Blij met bloemen!
Voor uw administratie.

Factureren, BTW - aangifte,
uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 30 juni 2007
of zolang de voorraad strekt.

ZandvoortPas: NU OOK OP HET STRAND! (zie pagina 18-19)

Op het Zandvoortse strand
Laat u verrassen bij

 Ganpati op het naturelstrand

Ons binnenpaviljoen is rookvrij!
Tevens bieden wij aan:
- Jambé workshops
- Zaterdagavond events
- Jam sessies
- Workshops
- Yoga
- Meditatie
- Diverse massage mogelijkheden.
Voor meer info en het ontvangen van 
onze nieuwsbrief zie: www.ganpati.nl
Alle vegetarische maaltijden € 10,--
Versgeperste  groente - en fruitsappen.

www.ganpati.nl

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

Betaalbaar 
genieten.

Tel.: 5716994

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Lijfspreuk 
Beweging leidt altijd tot verandering

Zin om te sporten?
kijk op 

www.sportinzandvoort.nl

De	informatie	pagina	van	de	sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Verder worden o.a. 24 uur 
trips op de Noordzee, bui-
tenlandse vistrips, excursies, 
werpinstructies en visdiners 
georganiseerd.

Noordzeewedstrijden
Vanuit IJmuiden of Scheve-
ningen vertrekken ze om op de 
wrakken en vanaf de zeebodem 
(geankerd) de nodige platvis, 
kabeljauw, steenbolk, pollak, 
koolvis en eventueel leng te 
vangen. 4 tot 6 zondagen per 
jaar. Sommigen doen mee om 
in competitieverband om de 
eerste plaats te strijden en an-
deren gaan mee om gewoon 
een dagje lekker te vissen. Voor 
iedereen zijn er die dag waar-
debonnen te winnen.

nummer 1 begint. Er wordt ge-
loot om de plaatsen. De pier-
wedstrijden vinden plaats op 
de zaterdag- of zondagochtend 
en duren ook 3 uur.

Allover competitie
Diegenen die in alle competi-
ties mee vissen komen in aan-
merking voor de allovertrofee. 
Aan het eind van het seizoen 
worden de uitslagen opgeteld 
en zo ontstaat de eindrang-
schikking.

Buitenlandse vistrips
Er worden diverse vistrips naar 
het buitenland georganiseerd, 
bijvoorbeeld naar Denemarken, 
Noorwegen of Kenia. Daar zijn 
veel vissoorten die in Nederland 
niet te vangen zijn. Om deze 
vistrips voor zoveel mogelijk 
mensen mogelijk te maken 
probeert men de prijzen zo laag 
mogelijk te houden. Alle beno-
digde informatie hierover leest 
U in het clubblad Vissersl(at)ijn, 
dat 3 maal per jaar uitkomt.

Evenementen
De actieve vereniging organi-
seert jaarlijks diverse evene-
menten die met het vissen te 
maken hebben, zoals werpin-
structie, cursus fileren, mos-
selavonden, clubavonden. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met secretaris Gerard 
Bluijs, Kruisstraat 6 2042 KH 
Zandvoort. Tel: 06-44474900 of 
via mail: zvz@gbluijs.demon.nl

De Zandvoortse Zeevisvereniging is een vereniging met ca. 110 
leden. Het doel is om op een leuke manier alles wat met vissen 
te maken heeft te beleven. Dit doen ze onder andere door het 
houden van viswedstrijden op de Noordzee, het Zandvoortse 
strand en vanaf de IJmuidense pier.

Strandwedstrijden
Elk jaar worden er 5 wedstrij-
den vanaf het Zandvoortse 
strand georganiseerd. Deze 
wedstrijden vinden op de zon-
dagmorgen plaats. Er wordt ge-
probeerd om een diep zwin of 
een mooi gat tussen de bank te 
vinden. De deelnemers trekken 
een lootje om te bepalen waar 
ze mogen staan. Deze wedstrij-
den duren drie uur, waarna de 
gevangen vis wordt gemeten 
en de winnaars waardebonnen 
ontvangen.

Pierwedstrijden 
Ook zijn er ieder jaar 5 wed-
strijden op de zuidpier van 
IJmuiden. De wedstrijdcommis-
saris van dienst geeft aan waar 

Zandvoortse Zeevisvereniging

De wekelijkse verenigings-
avond vindt plaats in De 
Krocht en begint om 20.00 
uur. Nadat alle leden die deze 
avond willen spelen binnen 
zijn, wordt er blind geloot om 
de koppels samen te stellen. 
Er wordt via het zogenaamde 
Amsterdamse systeem ge-
speeld en men is verplicht 
troef te maken als men aan 
de beurt is. Na zestien spel-
letjes wordt er gewisseld van 
plaats en dat gebeurt totaal 
twee keer per avond. Iedere 
maand worden de punten en 
de marsen (pitten) opgeteld. 

Zo ontstaat er een ranglijst 
met een maandelijkse 

winnar punten en een 
maandelijkse win-
naar marsen. Aan 

het einde van het 
seizoen wordt dan 

de kampioen van het 
seizoen bekend ge-

maakt.

Het klaverjasseizoen voor 
Ons Genoegen start in de 

eerste week van septem-
ber en eindigt op de laat-

ste donderdag van mei. Ons 
Genoegen is nog op zoek naar 
leden die donderdags gezel-
lig willen klaverjassen. Ook 
bestaat er een mogelijkheid 
om zich op te geven als inval-
ler. Als er op een speelavond 
een oneven aantal leden aan-
wezig blijkt te zijn, kan er een 
invaller opgeroepen worden 
om die avond te spelen.

Als u meer informatie wenst, 
kunt u het beste contact op-
nemen met Klara Koper, voor-
zitter van Ons Genoegen, via 
telefoonnummer 5713007.

Klaverjasvereniging 
Ons Genoegen

Tot voor enkele jaren was de 
geboren en getogen Katwijker 
zelf betrokken bij de vangst 
van de Hollandse Nieuwe. 
Als bemanningslid van de 
Scheveningen 22 van Rederij 
JACZON bracht hij vele jaren 
de haring aan de wal. Een 
unieke gebeurtenis want 
er zijn in Nederland slechts 
twee boten die dat nog doen 

Komende woensdag 6 juni is het weer zover, dan is de Hol-
landse Nieuwe weer verkrijgbaar. Voor echte haringliefheb-
bers hét moment om naar de haringkar of winkel te lopen en 
het zeebanket te proeven. Voor Michel van der Plas, die samen 
met Arie Guijt haringkraam ‘Arie Koper’ op het Raadhuisplein 
runt, is de nieuwe haring altijd iets bijzonders omdat hij het 
proces rond de haringvangst, -verwerking en –verkoop als 
geen ander kent.

tegenwoordig. “Slechts tien 
procent van de nieuwe ha-
ring wordt in Nederland aan 
wal gebracht. De rest van de 
haring wordt aangevoerd 
vanuit de Scandinavische lan-
den Denemarken, Zweden en 
Noorwegen. Dat is het gevolg 
van de vangstbeperking die 
sinds de jaren zeventig van 
kracht is”, zegt Michel die 

Michel van der Plas ving zelf haring

achttien jaar lang van eind 
mei tot begin juli gedurende 
vijf tot zes weken in de omge-
ving van de Doggersbank de 
nieuwe ( jonge) haring ving, 
“het was dan gedurende die 
periode hard werken, omdat 
de vangst traditiegetrouw 
aan boord gekaakt wordt.”

Scandinavië
Het aan boord kaken wordt al-
leen nog door de Nederlanders 
gedaan. De Scandinavërs van-
gen de haring en brengen 
ze dan ongekaakt aan wal, 
waarna de haring zo snel mo-
gelijk met vrachtwagens naar 
Nederland wordt vervoerd 

waar ze in diverse bedrijven, 
waarvan de Katwijkese firma 
Hoek er één is, wordt gekaakt. 
In Katwijk zijn overigens nog 
drie bedrijven die de haring 
verwerken. Trouwens, er wordt 
gedurende het hele jaar haring 
gevangen. De haring die bui-
ten de periode eind mei begin 
juli aan wal wordt gebracht 
wordt verwerkt tot bijvoor-
beeld zure haring, rolmops en 
panharing.

Woensdag
Komende woensdag kan 
dus weer van de nieuwe ha-
ring worden genoten. Of het 
gaat om in Nederland of in 
Scandinavië aangevoerde ha-
ring zal er niet bij vermeld zijn, 
maar de smaak is er ongetwij-
feld niet minder om!

Klaverjasvereniging Ons Genoegen is in september 1991  
opgericht. Ze hebben op dit moment 28 spelende leden en 
kunnen in verband met de ruimte in hun speellocatie tot 
maximaal 40 leden gaan.

Viswedstrijd op Noorderstrand

Michel van der Plas van haringkraam Arie Koper
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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 

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

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

Pirates of the Caribbean 3
At Worlds End

Het vervolg op de re-
cordbrekende filmhit 
van 2006 ‘Pirates of the 
Caribbean: Dead man’s 
chest’. We vinden onze 
helden Will Turner en 
Elizabeth Swann terug 
aan de zijde van kapi-
tein Barbossa, in een 
wanhopige tocht om 
kapitein Jack Sparrow 
te bevrijden van zijn 
gekmakende gevan-
genschap in Davy Jones’ 
locker. Ondertussen 
s c h o p p e n 
het  angst-
aanjagende 
s p o o ks c h i p 
‘The Flying 
Dutchman’ en 
Davy Jones, 
onder leiding 
van de East 
India Trading 
C o m p a n y , 
keet op de 
zeven we -
reldzeeën. Ze 
banen zich 
een weg door 
bedrog, ver-
raad en wilde 
wateren naar 
het exotische 

Singapore en gaan de 
confrontatie aan met 
de sluwe Chinese pi-
raat Sao Feng. Nu ze ver 
buiten de rand van de 
aarde trekken, moeten 
ze uiteindelijk partij 
kiezen in een definitie-
ve titanenstrijd. Want 
niet alleen hun leven 
en hun fortuin maar 
ook de toekomst van 
de vrijheidslievende pi-
ratenmanier van leven 
staan op het spel.
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MOBILITEITSDAG 
dinsdag 5 juni 2007 circuitpark Zandvoort 
Dinsdag 5 juni 2007 staat Zandvoort in het teken van rollen, rij-
den enz. Pluspunt, Stichting Zorgcontact, Nieuw Unicum, EMM 
en Circuitpark Zandvoort slaan deze dag hun handen ineen en 
organiseren een evenement voor iedereen in Zandvoort e.o. 
die zich voortbeweegt in een rolstoel, Scootmobiel, Rollator of 
iets anders.

Diverse races en een behendigheid parcours, fabrikanten met 
alternatief vervoer, pimp my ride, APK keuirng  en een was-
straat. Wendy Mole komt een deuntje zingen en aan het eind 
van de dag een bekende Zandvoorter race.

Kom ook volgende week dinsdag naar het circuit. De dag begint 
om 11.00 uur en is gratis toegankelijk!!

Belangstellenden die mee willen doen aan de verschillende race 
onderdelen kunnen zich tot 2 juni aanmelden bij Pluspunt, tel: 
5717373 of 5717113/ Wilt u gebruik maken van de belbus ser-
vice, belt u dan naar 5717373

Om iedereen zowel toeschouwers als deelnemers naar en van 
het circuit te vervoeren rijden er 3 “belbussen”; het Rode Kruis 
en Huis in de Duinen hebben deze dag ook hun bus beschik-
baar gesteld. Helaas is dit vervoer niet geschikt voor rolstoel of 
scootmobiel. Wij raden aan hiervoor de OV-taxi of Rolmobiel 
Haarlem te gebruiken.

ZOMER PROGRAMMERING PLUSPUNT
In juli gaat Pluspunt haar oude locatie verlaten en verhuizen 
naar het nieuwe gebouw aan de overkant (naast de Vomar) in 
Noord. Deze zomer zal Pluspunt meteen haar zomerprogram-
ma presenteren. Houd u deze pagina goed in de gaten voor alle 
zomerse activiteiten voor jong &oud.

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 chillen, mee-
doen 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. 

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

Nienke, “we zijn al zo lang sa-
men, dat we een hele hechte 
band hebben opgebouwd.” 
“Je weet echt wat je aan el-
kaar hebt”, voegt Sanne er 
aan toe. 

De Stam
De Stam is een gezellige groep 
bestaande uit tien jongeren 
van 18 jaar en ouder, die re-
gelmatig bijeenkomt om ge-
zellige dingen te doen. Met 
vijf meiden en vijf jongens is 
de groep mooi in evenwicht. 
Bijna iedereen is al vanaf jonge 
leeftijd lid en nog lang niet van 

plan te stoppen. “Het is zo ge-
zellig!”, zegt Emma. De Stam 
is de oudste groep van St. 
Willibrordus en daarom heb-
ben ze ook min of meer een 
beetje de leiding. 

Activiteiten
“Knopen leggen en hutten 
bouwen is er niet meer bij. 
Want dat is toch wel een 
beetje wat iedereen van scou-
ting denkt!”, vertelt Sanne. 
Om de twee weken komen de 
jongeren op zaterdagavond bij 
elkaar in het clubhuis, gelegen 
naast Manege Rückert. Hier 
drinken ze gezellig een biertje 
en kletsen over van alles en 
nog wat. Daarnaast wordt er 
zo’n zeven keer per jaar een 
scoutingfeest georganiseerd, 
waarbij scoutinggroepen uit 

De Willies-Stam
In the Picture…

Heb je ff…
Met Ernst Brokmeier,

ZRB 

JONG!

I Know Where It’s @

  

Zaterdag 2 juni: 
‘Sensual Sushi’ bij strandpaviljoen Rapa Nui, 
waar vanaf 16:00 uur Geisha’s sushi, saké en 
Japans bier serveren. Tot middernacht draai-
en verschillende dj’s Deep House en Soulfull 
House. 

Zaterdag 2 juni: 
Summer Beach Night bij de Sandbar.

Woensdag 6 juni: 
Filmclub Simon van Collem vertoont ‘Paris, je 
t’aime’ in de bioscoop van Circus Zandvoort. 
Internationale filmmakers vertellen hun ver-
haal over vreugde, onverwachte ontmoetingen 
maar bovenal over liefde in de stad Parijs. Deze 
film begint om 19:30 uur.

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie

Emma Koper, Nienke de Boer 
en Sanne van Dam zitten er al 
bijna 15 jaar bij: de scouting-
groep Stella Maris - St. Willi-
brordus. Ze zijn begonnen als 
zogeheten Bevers en behoren 
inmiddels tot de Willies-Stam. 
Na 15 jaar is scouting voor hen 
nog altijd even leuk! 

Emma, Nienke en Sanne zijn 
alledrie 19 jaar en zitten nog 
op school. Hoewel ze elkaar al 
kenden van de basisschool of 
het dorp, hebben de meiden 
elkaar pas écht leren kennen 
bij St. Willibrordus. “Dat is 
het leuke van scouting”, zegt 
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Hoe heet je weblog/website?
http://www.zrb.info

Wat staat er op?
“De website van de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) geeft 
informatie over het werk en de activiteiten van de ZRB. Je vindt 
er het actuele nieuws over inzetten en acties op het strand, 
notulen, de agenda van diverse activiteiten, informatie over 
opleidingen en strandwerk en achtergrond informatie over de 
geschiedenis van de vereniging. Voor leden is er een gesloten 
gedeelte met verenigingsinformatie en een forum.”

Wat wil je ons ermee vertellen en laten zien?
“De website is bestemd voor meerdere doelgroepen. Leden/
strandwachten vinden er informatie over cursusdata, herha-
lingslessen etc. Strandbezoekers en geïnteresseerden vinden er 
nieuws en informatie over de veiligheid op het strand. Uiteindelijk 
doel is inzicht te geven in het werk van de reddingsbrigade en 
strandbezoekers te informeren over mogelijke actuele gevaren 
en risico’s.”

Hoeveel 
“Tussen de 100 en 150 unieke hits per dag.”

Hoera, hoera, hoera! Wat 
een feest was het afgelopen 
week. Mijn ouders waren 
een weekje richting de zon, 
wat voor mij dus betekende: 
home alone! Voor een jon-
gere zoals ik, is dat altijd 
genieten. Zeven dagen lang 
zelf bepalen wanneer ik het 
huis verliet, wie ik binnen 
liet en wat ik at. Maar na-
tuurlijk was het niet alleen 
maar rozengeur en mane-
schijn. Schoonmaken, was-
sen, boodschappen doen 
en de boel in orde houden 
behoorden ook tot mijn 
taken. Even dacht ik gister 
terug aan hoe dat vroeger 
ging…
 De tassen werden inge-
pakt en met knuffel en al 
vertrokken mijn zus en ik 
richting onze grootouders. 
Spannend en een beetje 
eng was dat wel. “Het is 
nu vijf over zeven. Ik ben 
een beetje zenuwachtig”, 
schreef ik in mijn dagboek 
vlak voor het vertrek van 
mijn ouders. Een ander bed, 
ander eten, andere ‘ouders’ 
en dus eigenlijk een hele 
andere levensstijl kunnen 
je zenuwen aardig op hol 
laten slaan. Wel weet ik dat 
die zenuwen snel van de 
baan waren, want bij opa 
en oma was en is het altijd 
gezellig. Zoals we ‘s avonds 
in onze pyjama’s op de bank 
met oma de dagelijkse 
soaps keken en appeltaart 
bakten met opa, zijn dingen 
die ik nooit zal vergeten. 
 De afgelopen week is heel 
anders verlopen. Ik ben al-
leen maar in de weer ge-
weest. Was het niet met het 
huishouden, dan was het 
wel met werken, school of 
feestjes. Geen moment heb 
ik even lekker zoals vroeger, 
in mijn pyjama voor de tv 
kunnen hangen. Eigenlijk 
ben ik dus wel weer blij dat 
mijn ouders morgen terug-
komen. Dan is er niet alleen 
weer wat leven in huis, maar 
kan ik ook even bijkomen. 
Maar voor dat het zover is, 
moet ik nu eerst als een gek 
die afwas gaan doen…

Home alone

Column

Pauline

Haarlem en omgeving bij el-
kaar komen om te feesten. 
“Sanne en ik zijn zelfs bier-
koningin geworden dit jaar!”, 
vertelt Emma. 

Jamborrete
Naast deze activiteiten wordt 
er ook elk jaar een kamp ge-
organiseerd waar scouting-
groepen uit heel Nederland 
aan deelnemen, Jamborrete 
genaamd. Om de vier jaar 
is dit kamp zelfs internatio-
naal georganiseerd. Dit jaar 
is dat het geval en zullen er 
zo’n 2400 scoutingleden van 
over de hele wereld naar de 
Haarlemmerliede komen. 
Hier wordt een groot ‘dorp’ 
opgebouwd. Nienke, Emma 
en Sanne gaan er als mede-
werkers, namelijk als ‘barkee-
pers’, aan de slag. De meiden 
kunnen niet wachten tot het 
zover is!

Wil je meer weten? Kijk dan 
eens op www.wilste.nl 

Van links naar rechts: Emma, Nienke en Sanne
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

GEZOCHT
 voor

OPEN GOLF ZANDVOORT

• afwasser m/v

• ballenraper m/v

• schoonmaker m/v

• green-keeper/
 hovenier

Sollicitaties voorzien 
van CV en foto kunt 
u richten aan:

OPEN GOLF 
ZANDVOORT B.V.
T.a.v. Mevrouw Lancaster
Duintjesveldweg 3
2041 TZ  ZANDVOORT
023-5715743

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Speeltuinen ook prima voor ouderen
Een speeltuin tegen valongelukken. Vooral voor ouderen 
brengt vallen veel narigheid met zich mee; de botten worden 
met het klimmen van de jaren nu eenmaal brozer. Het bewe-
gen in en met toestellen in een speeltuin vormt een uitste-
kende remedie tegen de angst om te vallen.

Niet alleen goed voor lichaam 
en geest, ook een prima mid-
del voor het gevoel voor 
evenwicht; ‘Spelen’ in een 
speeltuin is uitstekend voor 
kinderen, maar ook voor ou-

deren. 55Plussers zijn vaker 
minder vast ter been en heb-
ben angst om te vallen. Juist 
daarbij is het meedoen in een 
speeltuin een uitstekend ‘ge-
neesmiddel’.

Onderzoek
Dat blijkt uit het recent uitge-
brachte rapport ‘Ouderen in 
Beweging’ van TNO. Het on-
derzoeksinstituut onderzocht 
een groep ouderen die een 
trainingsprogramma volgde 
op diverse speeltoestellen in 
Rotterdam.

Enthousiast 
De ouderen die deelnamen 
aan het project waren na 
afloop zo enthousiast dat ze 
zelf bleven doortrainen. De 
gemiddelde leeftijd van de 
groep was 72 jaar en oefende 
onder leiding van een sport-
fysiotherapeut.

Beweging
Vastgesteld is dat bijna de 
helft van de ouderen niet of 
onvoldoende beweegt. Een 
half uur per dag stevig wan-
delen is al prima: in Zandvoort 
bieden boulevard, strand en 
duinen al wandelgelegenheid 
in overvloed.
Bron: Elsevier

Servicelijn landelijke 
ANBO werkt onhandig

De ANBO voor 50 Plussers ontwikkelt zich steeds meer als een 
organisatie die opkomt voor de belangen van ouderen. Mede 
daarom heeft ANBO Nederland een landelijke Servicelijn in 
het leven geroepen. Voor de doelgroep blijkt de dienst niet 
handig te werken.

Het telefonisch systeem zit, 
zeer zeker voor ouderen, ge-
compliceerd in elkaar. Nadat 
de Servicelijn is gebeld geeft 
een elektronische(!) stem liefst 
6 keuzemogelijkheden. “Toets 
een 1 voor de centrale admi-
nistratie; toets 2 voor de ser-
vicelijn; toets 3 voor afdeling 
communicatie …”etc. Kennelijk 
wordt er vanuit gegaan dat 
ouderen zes nummers kun-
nen onthouden. Zeker voor 
een belangenorganisatie als 
de ANBO is dat een denkfout.

Contact met doelgroep
“Bij de servicelijn kunt u te-
recht met vragen over de 
dienstverlening van ANBO.” 
In zowel haar maandblad als 
op haar website profileert de 
ANBO zich ondermeer met 
het organiseren van (sportie-
ve) activiteiten en brochures 
voor senioren. Om zo goed 
mogelijk op te kunnen komen 
voor de belangen van ouderen, 
wil de vereniging graag con-
tact onderhouden met haar 

doelgroep. Dit doet zij onder 
andere door het onderhouden 
van een Servicelijn.

Later terugbellen
Hoewel bedoeld om voorlich-
ting te geven, blijkt de ANBO 
het met haar Servicelijn wel 
eens af te laten weten. Op 
concrete vragen zoals over 
het voortbestaan van de ac-
ceptgirokaart, iets waarvoor 
de ouderenbonden pleiten, is 
het antwoord van de telefo-
niste kort: “Weet ik niet…”. U 
wordt dan vriendelijk verzocht 
op een later tijdstip terug te 
bellen om een van de collega’s 
te vragen. 

Voorlichting
De lijn geeft voorlichting of 
advies op de terreinen van be-
langenbehartiging zoals wo-
nen, zorg, welzijn, mobiliteit, 
koopkracht en inkomen. De 
servicelijn is bedoeld voor le-
den maar ook voor niet leden. 
Het nummer is 030-233 00 60 
of servicelijn@anbo.nl.

Spijkenisse komt met uniek idee thuiszorg
Een primeur in de thuiszorg. De burgers van Spijkenisse kun-
nen van de gemeente op een unieke manier gebruik maken van 
huishoudelijke hulp. Het gemeentebestuur hoopt op landelijke 
navolging.

‘Spijkenisser aanpak voorkomt 
dreigende ontslagen in de 
thuiszorg’. Op de website van 
de Zeeuwse gemeente wordt 
melding gemaakt van een on-
gebruikelijke financiering in de 
thuiszorg. Voor cliënten wordt 
voorkomen dat ze in een werk-
geversrol terechtkomen die ze, 
ook financieel, niet aankunnen. 
Zorginstellingen kunnen me-
dewerkers in dienst houden. 
Daarnaast voorkomt deze op-
lossing een verslechtering van 
de arbeidsomstandigheden 
van thuiszorgmedewerkers. 

Dreigende leegloop 
De gemeente Spijkenisse 
geeft een vergoeding aan 
zorgaanbieders. Met het geld 
kunnen zij hun medewerkers 
in dienst houden om lichte 

huishoudelijke werk te kun-
nen doen. Spijkenisse heeft 
deze oplossing bedacht te-
gen de dreigende leegloop van 
vakkrachten in de thuiszorg. 
Hun wijze van aanpak is aan-
gedragen bij staatssecretaris 
Jet Bussemaker en de Tweede 
Kamer. B&W hopen dat hun 
methode landelijk navolging 
krijgt. 

Alfahulp 
Veel huishoudelijk werk wordt 
gedaan door een alfahulp en 
steeds minder door gekwali-
ficeerde medewerkers die in 
loondienst zijn. Een alfahulp 
is een kleine zelfstandige, die 
niet in vaste loondienst is 
bij een zorgverzekeraar. De 
alfahulp wordt steeds vaker 
ingezet, omdat het tarief dat 

al jaren aan de zorgaanbie-
ders vergoed wordt voor die 
lichte vorm van huishoude-
lijke hulp, niet kostendekkend 
is. De cliënt wordt werkgever 
en moet het salaris voor de 
alfahulp voorschieten. Dat is 
niet voor iedereen financieel 
haalbaar. 

Vergoeding 
Andere gevolgen kunnen zijn 
dat thuiszorgmedewerkers 
gedwongen ontslagen wor-
den of dat hun arbeidsom-
standigheden verslechteren. 
Ook dreigt er een groeiend te-
kort aan alfahulpen, waardoor 
zorgaanbieders niet meer kun-
nen voldoen aan de vraag naar 
huishoudelijke hulp. Met het 
geven van een vergoeding aan 
de zorgaanbieders voor een 
medewerker in loondienst, 
hoopt Spijkenisse deze pro-
blemen op te lossen. 

Bron: Gemeente Spijkenisse / 
Thuiszorggids.

Toen Chocomel de Enige Echte werd
Het zit diep in het collectieve geheugen. Het merk Chocomel 
bestaat 75 jaar en is nog altijd ongekend populair. Toch duurde 
het even voor de chocoladedrank door iedereen werd omarmd. 
De ‘enige echte’ moest vechten om de merknaam. 

De internetsite ‘Anno’ besteedt 
aandacht aan de verjaardag 
van het merk Chocomel. Anno 
is het promotiebureau voor de 
Nederlandse geschiedenis.

‘Melcola’
Vaak wordt de merknaam ge-
bruikt als ‘gewone’ chocolade-
melk bedoeld wordt.
De kreet ‘Chocomel,de enige 
echte’ is er flink ingeramd: de 
leus en de bruinkleurige ver-
pakking zijn helemaal bij el-
kaar gaan horen. Merknaam 
is soortnaam geworden. Tot 
het begin van de vorige eeuw 
kon chocolademelk alleen vers 
worden gedronken. In 1932 ex-
perimenteerde zuivelverwer-
ker Nutricia met de productie 
van de ‘eerste houdbare cho-

colademelk’ en noemde het 
‘Melcola’. In de toen populaire 
lunchrooms werd het nieuwe 
vocht gratis uitgereikt en was 
onmiddellijk geliefd.

Doktersrecept 
Sowieso was chocolademelk 
populair, al sinds de introduc-
tie van cacao in Europa, eind 
zeventiende eeuw. Van gepers-
te cacaobonen en warme melk 
of water werd toen ‘socculate’ 
gemaakt, een erg bitter drank-
je dat vooral op doktersrecept 
werd gedronken. Pas door een 
nieuw soort behandeling, uit-
gevonden door C.J. van Houten 
in 1828, werd cacao zoeter en 
beter oplosbaar. 

Bron: www.anno.nl

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

DAMES LET OP: A.S. ZONDAG 3 JUNI 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag bestaat uit 3 onderdelen: workshop, presentatie Stephanlijn 
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE ULTIMATE-FACE-LIFT …DAMES WEIGER DE NAALD EN
ERVAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN FACE-LIFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187 
www.neverstoptrying.nl
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Zaterdag 2 juni 
organiseert 

strandpaviljoen Wander&Karin een
Italiaanse avond 

met een speciaal Italiaans menu!
Aanvang 17.30 uur. 

Reserveren is gewenst.

BLACKY IS TERUG!
Ik wil iedereen heel 

hartelijk bedanken voor het 
terugvinden van BLACKY.

L. Goris – Minten

Netwakker?pms.indd   3 12-04-2007   16:24:52

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 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden

................. 
Rozenobel Antiek 

vraagt te koop: meu-
belen, oud speelgoed, 

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 informatie,
bel: 06-42053349

 ................. 
Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/week-

end. Rep-it, 
totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. 

Met garantie en KvK.

ZANDKORRELS

Wordt ook bezorger 
van de best gelezen 

krant van Zandvoort!

Bel of mail 
Verspreidnet: 
0251-674433 of
info@verspreidnet.nl

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44+48, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl 
Lieve Arjan en Mary, 

hartelijk gefeliciteerd 
met jullie nieuwe 

Funny Vlaai. 
Mama, Remco, 

Madeleine, Juriaan 
en de kids. 

Veel succes!
.................
Sleutels

Heel hartelijk dank 
aan degene 

die mijn sleutelbos 
woensdag 23 mei 

bij de ABN Amro bank 
heeft gebracht!

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

.................
 Gevraagd: 

jonge dames 
voor erotiek. 

Discretie verze-
kerd. Tel. 5716998. 
Goede verdienste.

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen.
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort)

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

In 1957 kwam het toenmalige Zandvoorts Nieuwsblad met 
een aparte uitgave: de Badcourant. Niet echt een fenomeen 
want het was in die tijd in alle Nederlandse badplaatsen 
gebruikelijk. De directeur van Touring Zandvoort (de VVV) 
Hans Hugenholtz sr., had in een voorwoord voor die bad-
krant een vooruitziende blik. Hij voorspelde grote proble-
men als Zandvoort maar twee toevoerwegen zou blijven 
houden en was bepaald geen voorstander om aan de bou-
levards alleen maar woningen te bouwen. Hij slaat ook de 
spijker op de kop als hij het functioneren van een VVV onder 
de loep neemt. Zo een organisatie zou zich volledig op de 
promotie van één plaats moeten richten en niet op een hele 
regio. Het voorwoord stond in de editie van 5 juli 1957 en wij 
plaatsen het integraal.

& Heden
Verleden

Voorwoord

De badcourant is een van-
ouds bekend verschijnsel 
in de grote en kleine bad-
plaatsen in Europa. Was het 
eertijds een stemmig blad, 
waarin breeduit concerten 
en vuurwerken werden aan-
gekondigd en beschreven 
en waarin namen van pro-
minente badgasten bekend 
gemaakt werden; tegen-
woordig is de badcourant 
wat dynamischer geworden, 
geeft actueel nieuws en vlot-
te artikelen.

Ook in Zandvoort is mét het 
zomerse weer nu een bad-

courant verschenen, een uit-
gave van het actieve plaatse-
lijke ‘Zandvoorts Nieuwsblad’. 
De lang ontbeerde zon heeft 
onze plaats omgetoverd in een 
waar zomerparadijs waar bad-
gasten van vele nationaliteiten 
hun ontspanning zoeken. Een 
ontspanning, die zij in ruime 
mate kunnen vinden in de be-
oefening van diverse sporten, 
in de zee en het strandleven, 
en in het bezoeken van concer-
ten, auto en motorraces, vuur-
werken, strandwedstrijden, 
enz. Niet alleen is Zandvoor 
gezegend met natuurschoon 
waarvan de wandelduinen 
een belangrijk deel vormen, 
maar ook de omgeving van 

onze badplaats biedt bui-
tengewoon veel moois aan 
de tourist. En naast deze ge-
noemde aantrekkelijkheden is 
daar voor iedereen het prikke-
lende en gezonde zeeklimaat, 
waaraan zoveel duizenden 
genezing en gezondheid te 
danken hebben. Want - een 
steeds groeiende interesse 
voor en vraag naar inrichtin-
gen en instellingen waar men 
op medisch verantwoorde wij-
ze partij kan trekken van de ge-
nezende invloeden van zee en 
klimaat, valt waar te nemen. 
Het zal daarom voor ons van 
het grootste belang 
zijn alles in het werk 
te stellen om in die 
richting Zandvoort 
als badplaats verder 
te ontwikkelen.

Als een bijzon-
der aspect van 
Zandvoort mag 
het dagbezoek 
genoemd worden. 
Was het vroegere 
jaren, omstreeks 
3 à 4 jaar gele-
den, wel druk op 
mooie zondagen 
in voorjaar en 
zomer, thans is 
de toestand zo 
veranderd, dat 
ook in het vroe-
ge voorjaar op 
een zondag met mooi weer, 
vele tienduizenden zich in 
één gesloten auto-kolonne 
naar Zandvoort bewegen, om 
in een sterke drang naar zee-
lucht en gezondheid de ver-
ademing te zoeken die onze te 

dicht opeen gebouwde en 
overbevolkte steden niet 
meer kunnen bieden. De 
enorme groei van de auto 
als privé-vervoermiddel 
(van ruim 200.000 wa-
gens 4 jaar geleden tot 
bijna 400.000 wagens 
einde van dit jaar!) heeft 
deze massatrek naar zee 
mogelijk gemaakt. Dat 
dit bijzondere eisen ten 
opzichte van de wegen 
met zich mede brengt, 
is duidelijk. De toevoer-
wegen die Zandvoort 
bezit zijn volmaakt 
onvoldoende en ten-
minste twee brede 
extra toevoerswegen 
zijn noodzakelijk om 
het achterland naar 

zee te kunnen laten komen 
zonder langdurige verkeers-
stremmingen en vele onge-
lukken. Men dient overigens 
rekening te houden met een 
aanwas van de privé-auto’s 
tot ruim drie miljoen over een 
kleine 20 tot 25 jaar. En daar-
voor moet men nu de wegen 
bouwen. Voor Zandvoort is dit 
een levensbelang.

Wat tenslotte het internatio-
nale aspect van Zandvoort 
betreft kan met vertrouwen 
gezegd worden dat mensen 
van vele nationaliteiten zich 

hier bij ons thuis voelen. Er 
zijn vriendschapsbanden 
ontstaan; vele pensions en 
hotels trekken vaste gasten 
die nu al weer 5 of 6 jaar lang 
komen, kortom Zandvoort is 
in onze nabuurlanden en ver 
daarbuiten weer een begrip 
geworden en mede dank zij 
deze belangstelling staan wij 
aan het begin van een bloeipe-
riode. Dat het uiterlijk van de 
badplaats deze groei waardig 
moet zijn spreekt vanzelf en 
het is daarom te hopen dat 
ruime en royale gebouwen 
t.z.t. ruimte zullen bieden aan 
hotels, recreatie-ondernemin-
gen enz., vooral aan de boule-
vard, die daartoe bij voorbaat 
aangewezen is. Het alleen met 
woongelegenheden ‘dicht-
metselen’ van het zeefront kan 
voor Zandvoort catastrofale 
gevolgen hebben. In deze ont-
wikkelingsgeschiedenis heeft 
‘Touring Zandvoort’ vanaf 1949 
haar aandeel gehad. En van 

een klein begin dat veel on-
begrip en onwil ontmoette is 
de V.V.V. uitgegroeid tot een 
organisatie van ver over de 
600 begunstigers, die con-
tact heeft met instellingen 
en personen op een wijd 
vertakt gebied. En een van 
de belangrijkste taken, de 
propaganda voor Zandvoort, 
is door de V.V.V. op de ruimst 
mogelijke wijze uitgevoerd. 
Want ’t gaat niet aan om te 
zeggen “Als de zon schijnt, 
komen de mensen toch”, 
want diezelfde zon schijnt 
ook inalle andere badplaat-
sen en het gaat er nu om 

welke V.V.V. ‘zijn’ badplaats 
het beste kan aanprijzen en 
‘verkopen’. Daarom zal goede 
en gerichte propaganda al-
tijd nodig zijn.

Het Zandvoorts Nieuwsblad 
heeft steeds met grote acti-
viteit en interesse het werk 
van ‘Touring Zandvoort’ ge-
steund en gevolgd en de 
diverse badcouranten die 
vroeger reeds uitkwamen, 
kenmerkten zich door goede 
artikelen en een vlotte opzet. 
Moge ook deze badcourant 
aan allen duidelijk maken in 
hoe grote mate onze bad-
plaats groeit en
hoe nodig verdere maatrege-
len en. plannen zijn om deze’ 
groei vol te houden en in een 
goede richting te leiden.

H. HUGENHOLTZ,
Directeur stichting ‘Touring 
Zandvoort’.“Badgasten komen toch wel” was een veelgehoorde opmerking. 

Foto: archief GOZ, bld07251

Voorheen stond het VVV kantoor op het Stationsplein. Foto: archief GOZ, bld08125

Vooruitziende blik Hugenholtz
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Zandvoort
Juni 2007

Uitagenda
Holland Casino

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Vrijdag 1 juni 21.30 - 00.00 uur
Bald & Beautiful 
Zaterdag 2 juni 21.30 - 00.30 uur
NME Events 
Zondag 3 juni 17.30 - 21.30 uur
NME Events 
Vrijdag 8 juni 21.30 - 00.30 uur
NME Events 
Zaterdag 9 juni 21.30 - 01.30 uur
DJ 2 to you 
Zondag 10 juni 17.30 - 21.30 uur
Adagio 
Donderdag 14 juni Vanaf 20.00 uur
Special Party Lounge Night 
met DJ Christoph Völcker 
Vrijdag 15 juni 21.30 - 00.00 uur
Cross Over 
Zaterdag 16 juni 21.30 - 00.30 uur
Amy & Paolo 
Zondag 17 juni 17.30 - 21.30 uur
Joyce Stevens ‘ One Singing Solo’
Vrijdag 22 juni 21.30 - 00.30 uur
NME Events 
Zaterdag 23 juni 21.30 - 01.30 uur
Twice & Nice 
Zondag 24 juni 17.30 - 21.30 uur
Perfect Match 
Woensdag 27 juni Vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day Sences 
met Aroma Jockey Andy Versteeg 
Vrijdag 29 juni 21.30 - 00.00 uur
Tommy thompson 
Zaterdag 30 juni 21.30 - 00.30 uur
NME Events

Onbeperkt vaderdag!  
Op vaderdag 17 juni verrassen we 
alle vaders met ‘All you can eat’ 
spareribs voor € 17,50 p.p. 
Live muziek zorgt voor extra sfeer. 

Kijk voor reserveringen en het menu op 
www.hollandcasino.nl/zandvoort

Feesten & Events

Woensdag 27 juni

Special Ladies Day
Prikkel uw zintuigen!
Alles staat in het teken van zien, 
ruiken, proeven en voelen.

• Aroma Jockey Andy Versteeg
• Video Jockey
• Gratis entree en heerlijke drankjes

Holland Casino Zandvoort is deze avond omgetoverd 
tot een echte loungebar. 

• DJ Christoph Völcker zorgt voor lounge muziek 
• Gratis trendy ‘streetfoodhapjes’

Donderdag 14 juni

Lounge Night

foto: Ron Scharis

Wedden dat het heel 
leuk gaat worden? 
In de maand juni zijn er voldoende 
redenen om eens gezellig bij Holland Casino 
Zandvoort langs te komen.

• bestel een 2-gangendiner p.p. en 
ontvang een actiefi che met kans op 
een mooie prijs

• iedere nieuwe gast ontvangt 
een leuk zomers cadeautje

• iedere dag vanaf 20.00 uur een 
Sit & Go Pokertoernooi met speluitleg, 
zaterdag en zondag vanaf 14.00 uurHet regent cash en 

fashion prijzen! 
Speel van vrijdag 15 t/m zaterdag 30 juni 
voor één van de 28 exclusieve zomer Zippa 
fashionpakketten ‘van de bekende sterren’ 
t.w.v. € 375,-.

• Trendy leren Zippa tas en bijpassende 
riem uit de Ebony & Ivory collectie

• 2 handgemaakte armbanden 
• 1 exclusieve ketting • € 200,- cash

De Bonus Jackpot valt volstrekt willekeurig als extra prijs 
op de speelautomaten met het ‘Bonus Jackpot’ sign en is 
onafhankelijk van inworp of winnende combinatie.

Vanaf 20.00 uur

KAKURO

Oplossing 
week 15

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.

De bedoeling van de 
breinbreker is de 

rekenkundige som op zo 
een manier op te lossen 

dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn 

gelijke cijfers.
 

Sem is een actieve jonge gecastreerde reu van 
nog geen jaar. Hij is een kruising van vanalles. 
Zijn moeder is een kruising Springer Spaniël 
met een Labrador en zijn vader is een kruising 
Golden Retriever met een Rottweiler. Dan krijg je 
dus zo een ontzettend mooie hond. In principe is 
er niets mis met Sem alleen hij heeft een beetje 
het dominante karakter van de Rottweiler in zich 
en dat kan soms wat lastig zijn. Hij heeft daarom 
een zeer consequente baas nodig die stevig in 
zijn schoenen staat. Als er duidelijke regels zijn, 
is dat makkelijker voor Sem om te begrijpen. Hij 
kan heel goed opschieten met andere honden en 
speelt het liefst de hele dag. Soms is hij net iets te 
enthousiast, maar dat is stiekem wel schattig. We 
plaatsen hem niet bij kinderen want er moet echt 
consequent met Sem worden omgegaan en met 
kinderen in de buurt gaat dat nooit lukken. Sem 
heeft energie voor tien dus hij wil heel graag veel 
rennen en spelen en door het bos heen sjezen. 
Ook kan Sem makkelijk even alleen zijn, dan zat 
hij in een mand. Hij kent de basiscommando’s en 
hij luistert er goed naar. Wie wil er een actieve ge-
zellige ietwat ondeugende en tikkie dominante, 
stiekem heel lieve, Sem in huis? Kom kijken in het 
asiel in de Keesomstraat 5 tel 023-5713888 open 
van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 
uur en 16.00 uur of kijk op www.dierentehuisken-
nemerland.nl.

Dier 
van 
de 
Week
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RODE CHUTNEY VAN TOMATEN
Voor ca. ½ liter

4  tomaten, kleingesneden,
1  theelepel geraspte  

verse gemberwortel,
1  ui, in dunne ringen gesneden,
120 ml wijnazijn,
2  eetlepels witte suiker,
2  eetlepels bruine suiker,

Bereiding:
Doe alle ingrediënten in een pan met een dikke bodem. Breng het mengsel lang-
zaam en onder af en toe roeren aan de kook. Zet de warmtebron zo laag mogelijk 
en kook de chutney in tot het dik en stroperig is. Laat een aantal potten met 
schroefdeksel even koken in water met een beetje soda, spoel ze om met heet 
water en zet ze op de kop te drogen op een schone theedoek. Laat de chutney 
afkoelen, doe het in de glazen potten en bewaar het in de koelkast. Goed gekoeld 
en in schone potten enkele maanden houdbaar.

1  theelepel chilipoeder,
½ citroen, in dunne plakjes gesneden  

en vervolgens fijngehakt,
½ sinaasappel, in dunne plakjes  

gesneden en vervolgens fijngehakt,
1  eetlepel rozijnen,
 zout.

Ingrediënten

Met het barbecueseizoen in aantocht wil ik u kennis laten maken 
met een bijzondere ‘saus’ die erg geschikt is voor bij de barbecue.

Breinbreker

Breinbreker

Breinbreker

Zeven keer een 
nieuwe jas

Een bijzondere bewoner van het 
Juttersmu-ZEE-um is de blauwe 
zeekreeft. Blauw is zijn natuurlijke 
kleur, die langzamerhand zal veran-
deren in geel/bruin. (Alleen gekookt 
zijn ze rood). Hij woont in één van de 
twee zoutwateraquaria samen met 
wijtingen, scharretjes, tarbot en 
zelfs een schat van een kwalletje. 

door Mitzi Maas

In december 2005 besloten de vrijwil-
ligers van het mu-ZEE-um tot een pro-
fessionele opzet van een zeeaquarium. 
Een tarbot en een kleine zeekreeft wa-
ren de eerste bewoners. Inmiddels is 
laatstgenoemde een indrukwekkende 
jongen die 20 jaar oud, 5 kg zwaar en 
wel een meter groot kan worden.

Moeder natuur heeft de kreeft 
toegerust met fantastisch ge-
reedschap: de linkerschaar 
is de grijpschaar, waar hij zijn prooi 
mee grijpt en kraakt. De rechter, de 
snijschaar, heeft fijnere tandjes. Ook 
zitten vlak voor zijn bek kleine pootjes, 
het bestek, waarmee het dier zijn eten 
naar binnen werkt. 

Tijdens zijn groei, barst de kreeft uit zijn 
buitenste schaal. Volgens een vrijwil-
liger van het mu-ZEE-um gebeurt dat 
zeven keer in zijn leven. De kreeft is een 
tijdje naakt totdat de nieuwe lederhuid 
uitgehard is en hij een nieuwe panster 
heeft. Zijn oude jas, die mooi in tact is 
gebleven, wordt tentoongesteld voor de 
bezoekers van het Juttersmu-ZEE-um.

D i e r e n
h

o
e

k
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Golfteam ongeslagen kampioen

Team 1 Sonderland zat in een 
poule met Golfclub Groen- 
Geel (Wassenaar), GC Weesp 
(Weesp) ,GC Ookmeer (Amster-
dam) en GC Soestduinen (Soest-
duinen). Om niet in het voordeel 
te zijn op de eigen baan, treedt 
elk team thuis als gastheer op 

voor de vier andere clubs die 
dan tegen elkaar strijden. 

Ongeslagen
Gezien het uitdagende karak-
ter van de Zandvoortse 9 holes-
baan krijgen de Sonderlanders 
wel een goede en gedegen trai-

Golf

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het eerste team 
van Golfclub Sonderland ongeslagen kampioen geworden. 
Het gemengde Zandvoortse team kwam uit in de NGF regio-
competitie voor C clubs. 

ning. Dat blijkt wel uit de stand 
aan het einde van de competi-
tie. Team 1 is ongeslagen geble-
ven in de competitie!

Actieve club
Net als team 2 kijkt men weer 
reikhalzend uit naar het ko-
mende seizoen! Buiten dat 
Golfclub Sonderland twee 
teams in de NGF competitie 
heeft spelen, zijn er nog veel 
meer leuke clubactiviteiten 
zoals op dinsdag de Ladiesday 
competitie, de woensdagoch-
tend competitie, op woensdag-
avond de Heerenmatchplay 
competitie en de donderdag-
avond competitie. Tevens vin-
den er weekendwedstrijden 
en verschillende evenementen 
plaats, zoals bijvoorbeeld het 
Rabo Open Trophy 2007 op 10 
juni aanstaande.

Nieuwsgierig geworden? Kijk 
dan eens op de website www.
sonderland.nl

Tennisclub Zandvoort 
kampioen!

Vorige week zondag moest 
eigenlijk de beslissing in de 
Hoofdklasse vallen. Pluvius 
echter wenste anders en daar-
om moesten de resterende 
twee mixed partijen plus het 
restant van het heren dubbel 
op tweede pinksterdag ge-
speeld worden. De eerste drie 
partijen waren toen voor de 
Haagse thuisclub, omdat zowel 
Suzanne Trik als Andrea van den 
Hurk en Marcus Hilpert hun 
singles moesten afstaan. 

Het eerste Zandvoortse punt 
werd door Sander Koning bin-
nengehaald. Hij versloeg op-
ponent Oostdam met 6-7, 4-6. 
Daarna waren Van den Hurk 
en Bink weer als van ouds op 
dreef en bonden het dames 
dubbel met 2-6 en 4-6 aan de 
Zandvoortse zegekar. De heren 
dubbel van Hilpert en Raoul 
Snijders ging verder bij 1-1, de 
stand waarbij de wedstrijd ge-
staakt was wegens de regen. 
De mannen stonden voor een 
loodzware opgave: de laatste 
set winnen anders zouden de 
mixed dubbels de doorslag 
moeten geven. Gedecideerd 
kweten zij zich van hun taak, 

Tennis

Het is Tennisclub Zandvoort gelukt! Op de banen van Klein 
Zwitserland in Den Haag werden drie partijen tegen Lei-
monias 2 gewonnen. Door dit resultaat is Zandvoorts eer-
ste team niet meer in te halen en zijn zij kampioen van de 
Hoofdklasse. Komend seizoen promoveren zij automatisch 
naar de Eredivisie.

door de partij met 7-5, 3-6 en 
3-6 te winnen. Zandvoort was 
kampioen! 

Nieuwe opzet Eredivisie
Door dit schitterende resul-
taat zal er komend seizoen 
weer ‘vaderlands’ toptennis 
in Zandvoort te zien zijn. Het 
eerste gemengde team van 
de zondag promoveert naar 
de Eredivisie. Binnen de KNLTB 
wordt gesproken om de com-
petitie van de Eredivisie het-
zelfde te organiseren als de 
Hoofdklasse. Dat wil zeggen: 
zeven wedstrijden in een tijds-
bestek van vier tot vijf weken 
en niet zoals nu binnen twee (!) 
weken. Noud Weijers, voorzit-
ter van TCZ, is een groot voor-
stander: “Hiermee voorkom je 
dat er, zoals nu nog vaak het 
geval is, voor 2 weken profes-
sionals worden aangetrokken. 
Die spelers hebben bijna nooit 
meer tijd dan twee weken, 
voordat ze weer naar een an-
der lucratief toernooi moeten. 
Het zal de competitie om de 
landstitel in de Eredivisie alleen 
maar aantrekkelijker maken en 
Zandvoort zal daar deel van uit 
gaan maken.

Zandvoorter 
Nederlands kampioen handbal

Na de eerste thuiswed-
strijd, die met 19-26 verlo-
ren ging aan Sittardia, her-
stelde Volendam zich in het 
Sittardse hol van de leeuw 
(24-27). In eigen hal werd  
het karwei vervolgens ge-
klaard. Mede door een sterk 
keepende Martijn Cappel 

Handbal

Zandvoorter Martijn Cappel is zaterdag Nederlands kampioen 
handbal geworden. In een ‘best uit drie’ serie werd zijn club 
Volendam voor de derde keer in successie landskampioen. 

wonnen de Volendammers 
met 16-15.

Cappel raakte met handbal 
in aanraking bij Zandvoort-
meeuwen, het huidige ZSC 
handbal, waar zijn moeder 
speelde en zus Maaike nog 
steeds actief is.

Veel spanning en strijd tijdens pinksterraces

De druiven waren zuur voor 
Dillon Koster dit pinksterweek-
end. De Zandvoorter kwam in 
de eerste race hard in aan-
raking met de vangrail in de 
Slotemakerbocht, na een tikje 
van Sebastiaan Bleekemolen. 
Diezelfde Bleekemolen werd 
daarna door een andere 
Zandvoorter weer van de baan 
gewerkt. Allard Kalff tikte de 
Haarlemmer aan bij het uitko-
men van het Scheivlak waar-
door Bleekemolen de BMW 
niet meer in bedwang hield. 
Het kwam Kalff op dertig 
strafseconden te staan, waar-
door hij achtste werd, net voor 
Jan Lammers. In de tweede 
race kwam Koster in het stuk 
niet voor. Na een onopvallende 
race werd hij zelfs gediskwali-
ficeerd omdat hij zijn auto niet 
in het parc fermé bracht. Kalff 
kwam weer als achtste over de 
finish, Lammers als tiende. In 
de eerste race ging de winst 
naar Bas Schothorst en werd 
Ricardo van der Ende tweede, 
gevolgd door Tim Coronel. In 
de tweede race, die werd ge-
wonnen door de kampioen 
van vorig jaar Jan Joris Verheul, 
kwamen zowel Van der Ende 
als Coronel wederom als twee-
de en derde over de streep. 

NEC Formule Renault 2.0
Nadat hij een jaar aan de 
kant had gestaan, wist de 
Duitser Frank Kechele beide 

races op zijn naam te schrij-
ven. Hoewel de Fin Valtteri 
Bottas nog dichtbij kwam in 
de tweede race kon de winst 
hem niet ontgaan. In de eer-
ste race was de plaaggeest 
de Italiaan Fabio Onidi. Onidi 
kwam tekort door het slimme 
spel dat de Duitser speelde. 
Tobias Hegewald eindigde in 
beide races als derde.

Formule Ford
Anders Krohn won de eerste 
race, maar in de tweede was 
de Scandinaviër snel klaar. 
Francesco Pastorelli wist in de 
tweede race, op een gladde 
baan, zijn voorsprong in het 
kampioenschap uit te brei-
den. Voor de broers Jan Paul 
en Danny van Dongen was de 
tweede race er een om snel 
te vergeten. Jan Paul spinde 
en kwam later niet meer in 
het stuk voor. Voor jongere 
broer Danny was het, na een 

Autosport

Afgelopen weekend werden op het Circuit Park Zandvoort 
de traditionele pinksterraces verreden. De 85000 bezoekers 
kregen van vrijwel alle raceklassen spectaculaire races voor-
geschoteld, met als hoogtepunt toch wel de Samsung BMW 
130i Cup.

goed begin van achter uit, af-
gelopen toen de Zandvoorter 
werd bestraft met een ‘drive 
through penalty’ omdat hij 
achter de safety car zou heb-
ben ingehaald. 

Dunlop SportMaxx 
Clio Cup
Met een race op zaterdag en 
een race op maandag zorg-
den de deelnemers aan de 
Dunlop SportMaxx Clio Cup 
voor het nodige vermaak. In 
de 45 minutenrace werd een 
aantal rijders bestraft met 
een tijdstraf omdat ze te kort 
hadden stilgestaan in de pits. 
Winnaars waren de Duitser 
Bastian Kolmsee en Hoevert 
Vos uit Beekbergen.

Formido Suzuki Swift Cup
De twee races in de Suzuki 
Swift Cup waren het aan-
zien meer dan waard. Karel 
Verspaget won de eerste race 
voor Tim van Gog en Sandra 
Douma. Opvallend was het 
rijden van de Duitser Steve 
Kirsch, die in de eerste race 
van achteruit moest starten 
en als zesde finishte. In de 
tweede race wist de Duitser de 
concurrentie te degraderen tot 
figuranten. Op de gladde baan 
was Kirsch de beste rijder. Van 
Gog werd andermaal tweede 
en Marcel van Rossen derde.

Seat Cupra Cup
Sandra van der Sloot en Sheila 
Verschuur waren het afgelo-
pen weekend oppermachtig. 
Zowel in de lange afstandsrace 
(2 uur) als in de race over veer-
tig minuten heersten de beide 
dames. Zelfs de klassements-
leiders Ronald Morien en Ferry 
Duivenvoorde konden niet in 
de buurt komen van de dames 
van het Landmacht team. 

Dubbel verlies ZSC-softbal

United liet al in de 1e 
inning zien over een 
sterke slagploeg te be-
schikken waarmee wer-
per Tjeerd Buijs en zijn 
velders grote moeite 
hadden. Na de 1e in-
ning had United een 
0-3 voorsprong. Jeroen 
van ’t Wout scoorde in 
de 2e inning voor Zandvoort, 1-3. 
Nadat United in de derde slag-
beurt was uitgelopen naar 1-6, 
leek het er in de gelijkmakende 
slagbeurt op dat ZSC het heft 
in handen zou nemen. Met vier 
honkslagen en drie veldfouten 
bracht ZSC de score in even-
wicht, 6-6. 

In de 4e en in de 5e inning scoor-
de United een punt, 6-8. In de 
6e inning kwam de stand weer 
in evenwicht. Nadat United de 
voorsprong had vergroot tot 
7-9, trok ZSC de stand weer 
gelijk, 9-9. De zevende en laat-
ste inning moest de beslissing 
brengen. Een veldfout en twee 
honkslagen zorgden ervoor dat 
ZSC met een 9-11 achterstand 
aan de laatste slagbeurt begon. 

Softbal

De softballers van ZSC hebben afgelopen zaterdag in de thuis-
wedstrijd tegen United de punten laten liggen. Hoewel vanaf 
de eerste inning tegen een achterstand werd aangekeken, was 
er een mogelijkheid om tenminste een gelijkspel veilig te stel-
len. Nu werd het een 10-11 nederlaag.

Aanvankelijk leek een gelijkspel 
haalbaar, maar nadat De Jong 
voor 10-11 had gezorgd en de ge-
lijkmaker op het 3e honk stond, 
wist de slagploeg de 11-11 niet 
over de thuisplaat te krijgen.

Dames
Ook de dames van ZSC konden 
afgelopen dinsdag de punten 
niet in eigen huis houden. De 
wedstrijd tegen DIO ging met 
6-10 verloren. ZSC nam al in de 
1e inning een 1-0. DIO kwam 
pas in de 3e inning op 1-1. In de 
daarop volgende 4e slagbeurt 
ging het voor ZSC helemaal mis. 
Na 9 honkslagen nam DIO een 
9-1 voorsprong. In de 5e inning 
kwam ZSC nog terug tot 6-9. 
In de 6e en laatste inning werd 
het zelfs 6-10.   

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde) 
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boomerang-Eetcafé
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
CV Onderhoudsbedrijf T. Bakker
Danzee
Fairy Golf
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Kroon Mode
Meijer Advocaten

Mooijekind Vleut Makelaars 
Motorrijschool Goede
Never Stop Trying
Ondernemers Vereniging Zandvoort
Open Golf Zandvoort
Ouderen Partij Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Radio Stiphout
Take Five
Thalassa, Strandpaviljoen
Van der Valk & Swart Notarissen
Van Meeuwen bedden
Vrijehuizenmarkt.nl
Wander & Karin
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Strandpagina
Club Nautique
Ganpati
Strandpaviljoen Jeroen

Bridgeresultaten

De laatste competitiewedstrij-
den voor zowel de woensdag 
als de donderdag, alsmede de 
bekerfinale, gaven de volgende 
resultaten te zien.

Woensdagcompetitie
In de A-lijn op woensdag was 
de uiteindelijke koppositie 
voor het paar Tiny Molenaar & 
Wim Brandse, dat goed afsloot 
met een score van 66,52%. 
Zoals gebruikelijk moeten vier 
paren het volgend seizoen het 
in de B-lijn gaan proberen. De 
blijde promovendi zijn: Raks 
Rudolphus & Wout Bakker, 
Margriet Busscher & Mark 
Holtrop, Nel Boon & Eugenie 
Spiers en Renate Koper & 
Loes Verburg. Allen hebben 
al ruime ervaring in de A-lijn. 
Vanuit de C-lijn promoveren 
ook vertrouwde gezichten 
naar de B, te weten: Mips 
Kortekaas & Jaap Anderson, 
Els Bruiijn & Marianne Giliam, 

Maria Emmelot & Gert Jan van 
Amsterdam, alsmede Ineke 
van de Haak & Anja Witte. 
Volgende week is er als afslui-
ting nog de bekercompetitie.

Donderdagcompetitie
De vier lijnen op de donder-
dagmiddag waren al een 
week eerder uitgespeeld. Met 
overmacht veroverde het paar 
Dick Polak & Martin Vergeest 
de eerste plaats in de A-lijn 
en werd clubkampioen. Het 
verschil met de nummer 2 
bedroeg bijna 40%. In deze 
competitie geldt promotie/
degradatie slechts voor drie 
paren. Naar die A-lijn gaan: 
Jan Brandse & Gerard de Poel. 
Ook dit paar was met bijna 
40% verschil veel te sterk 
voor Marjan de Grebber & 
Jolien Grootkerk en Ton Effern 
& Joop Engelkes, die wel mee 
promoveren. Vanuit de C-lijn 
is er promotie voor Co Luijkx 

Bridge

Het bridgeseizoen 2006-2007 zit er weer op. In de zomer-
maanden kan een ieder, zonder vooraf aan te melden, op de 
woensdagavond komen bridgen. Aanvang is om 19.30 uur en 
de kosten bedragen €4 per paar. 

& Kees Stekelenburg (even-
eens met kop en schouders 
op de eerste plaats), Loes & 
Martin van Lingen en Susan 
de Roos & Tet Versteege. 
Tenslotte gaan de paren Riet 
de Rooy & Tiny de Vries, Els 
Bruijn & Leo Steegman en Wil 
& Jan Lanting de D-lijn ver-
ruilen voor een treetje hoger. 
Margriet Busscher & Fini van 
der Meulen waren de beker-
winnaars, terwijl de laatste 
ook als slemkampioene werd 
gehuldigd. 

Bekercompetitie
Op de laatste avond van de 
woensdagcompetitie werd 
de bekerwedstrijd gespeeld 
om de Huub Emmenbokaal. 
Negenentwintig paren in 
drie lijnen speelden allen 
dezelfde spellen (topinte-
graal). Winnaars werden Raks 
Rudolphus & Wout Bakker 
met 66,83%, gevolgd door Tiny 
Molenaar & Wim Brandse en 
Maria Emmelot & Gert Jan 
van Amsterdam. De laatste 
werd tevens slemkampioen. 
Hij bood gedurende de totale 
competitie de meeste kleine 
en grote slems uit (en maakte 
die ook!).

Dillon Koster (10) wordt de berm ingedrukt                                 Foto: Chris Schotanus

Danny van Dongen in de regen

Werper Tjeerd Buijs
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• Tussenwoning op mooi locatie aan de boulevard! 
• Dient volledig gemoderniseerd te worden,
dus is naar eigen inzicht te verbouwen

• Vanuit alle kamers zeezicht of duinzicht
• Parkeerplaats op eigen terrein
• Mogelijkheid tot aankoop separate garage achter de woning
• Woonopp. ca. 130 m2 , inhoud ca. 390 m3, perceelopp. 340 m2

Vraagprijs: € 699.000,-

PARKEERPLAATS “VAN SPEIJKSTRAAT” ZANDVOORT

• Ruime parkeerplaats in ondergrondse, afgesloten garage
• Gelegen nabij het centrum en strand van Zandvoort
• Parkeervak bedraagt ca. 18 m2

• Gelegen in de onderbouw 4e gebouw La Spezia
• Bouwjaar 2000
• Maandelijkse servicekosten ca. € 18,- p/mnd
• Afgesloten ingang met afstandsbediening

Vraagprijs: € 27.500,-

 SCHUITENGAT 45 ZANDVOORT

• Op de 3e verdieping van Residence d’Orange gelegen
3-kamerappartement met royaal balkon op het zuiden

• Het complex beschikt over een lift en ligt op steenworp 
afstand van het strand, winkels en openbaar vervoer

• Lichte woonkamer met balkon, nette keuken
v.v. apparatuur, 2 slaapkamers en nette badkamer

• Woonoppervlakte ca. 70 m2

 BURG. ENGELBERTSSTRAAT 44 ZANDVOORT

• Nabij het strand gelegen royale woning
met gezellige achtertuin met schuur en achterom

• Sfeervolle L-vormige woonkamer v.v. parketvloer en balkon
• Nostalgische woonkeuken met toegang tot de tuin
• 6 slaapkamers en 2 badkamers
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 180 m2

Vraagprijs € 419.000,-

 PATRIJZENSTRAAT 32 ZANDVOORT
• Zonnig gelegen modern 3-kamerappartement

(verbouwd naar 2) met fraai uitzicht over de zuidduinen.
• Op de 3e verdieping gelegen met een balkon op het zuiden
• L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers) met erker en balkon
• Moderne keuken v.v. diverse apparatuur
• Ruime slaapkamer met toegang tot de badkamer en balkon
• Woonoppervlakte ca. 65 m2

 DE RUYTERSTRAAT 2/6 ZANDVOORT

• Ruim 3-kamerhoekappartement (v.h.4 kamers) aan de 
boulevard gelegen met uitzicht op boulevard en zee!

• Eetkamer, royale woonkamer, nette keuken,
2 slaapkamers en badkamer v.v. ligbad

• Het appartement is in 2005 nagenoeg compleet verbouwd 
en is direct te betrekken!

• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 274.500,-

Vraagprijs € 259.000,-

 BOULEVARD PAULUS LOOT 83 ZANDVOORT

 WILLEMSTRAAT 11 ZANDVOORT

• Gerenoveerd karakteristiek woonhuis uit 1883 
• Sfeervolle woonkamer met openhaard en moderne keuken
• 2 slaapkamers, moderne badkamer o.a. v.v. ligbad,

separate douchecabine uitgevoerd in wittinten
• Knusse besloten patio met schuurtje en achterom 
• Deze woning beschikt over authentieke details
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs € 249.000,-

 WILHELMINAWEG 13 ZANDVOORT

• Charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande 20er

jaren woning met fraai aangelegde voor- en achtertuin
• Garage en oprit voor meerdere auto’s
• De woning beschikt over authentieke details
• O.a. v.v. royale L-vormige living met serre,
moderne keuken, 5 slaapkamers en luxe badkamer

• Woonopp. ca. 170 m2, perceelopp. 316 m2

Vraagprijs € 179.000,-

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

Verkoopadvies

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!

Vraagprijs: € 689.000,-

CVL_Adv_ZC0722.indd   1 29-05-2007   13:40:34
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Geldig t/m zondag 10 juni

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Poesta brood  € 1.00
• Gemengde fruitschelp    
        € 5.95

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht.

 

Heden	&	Verleden	 P�5	De Kousepaal
Golf	 P23	Zandvoorts Open

�

De	Mannetjes

Mobiliteitsdag circuit

‘Iedereen z’n zin, 
races zonder geluid!’

Donderdag 28 juni is de gemeente 
de hele dag gesloten
Burgerlijke stand is 
8.30 uur tot 9.00 uur
open voor aangifte 
geboorte/overlijden etc.
Bel aan.

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

MEIJER ADVOCATEN
Verspronckweg 1, Haarlem

&
DRS. A. VAN TEIJLINGEN
nmi-gecertificeerd mediator

ECHTSCHEIDINGS
BEMIDDELING

bel voor gratis oriëntatiegesprek

 (ook gefinancierde rechtshulp)
0252-530148

12 juni:  
inloop- en informatieavond over het 
bestemmingsplan Strand en Duin.
In de gemeenteadvertentie leest u er 
meer over. 

Let op!
Winning 

outfit-wedstrijd
van Esprit!

Zie pagina 10

De razend populaire Tuk 
Tuks zullen ook deze zo-
mer door Zandvoort rijden. 
Tevens zullen zij op dagen 
dat de Strandbus niet rijdt, 
de dienst ‘om de zuid’ vier 
keer per uur rijden.

Ook deze zomer Tuk Tuks in Zandvoort

De Strandbus zal in de maan-
den juli en augustus dagelijks 
vier keer de zuidelijke route rij-
den. In juni en de eerste drie 
weken van september zal dat 
alleen op zaterdag en zondag 
zijn. In die twee maanden zul-

len de Tuk Tuks, waarvan er zes 
in Zandvoort gestationeerd 
zullen worden, die route rijden. 
Ook kan men per Tuk Tuk naar 

het Bloemendaalse strand.

Strandbus
De Strandbus rijdt op ‘mooi 

Grote brand legt strandpaviljoen plat
In strandpaviljoen Eldorado op het naaktstrand is 
dinsdagavond rond 23.20 uur brand uitgebroken. 
De brand werd binnen tien minuten opgeschaald 
naar het sein grote brand. Diverse korpsen kwamen 
ter plaatse om de brand in het strandpaviljoen te 
bestrijden.

Volgens een verslaggever ter 
plaatse was er al vanaf grote 
afstand een flinke rode gloed 
te zien. Het paviljoen, het 
eerste van het naaktstrand, 
was moeizaam te bereiken 

omdat het vrij afgelegen  
ligt. De brandweer kwam  
via het fietspad aanrijden  
en moest de brandslangen 
meterslang over de duinen 
uitrollen. Door de aanwezig-

heid van gasflessen bestond 
explosiegevaar. Mede hier-
door kon de brandweer niets 
anders doen dan het pavil-
joen gecontroleerd laten uit-
branden.

weer dagen’ (meer dan 23°C) 
4 x per uur vanaf NS-station 
Zandvoort via de Boulevard 
Barnaart naar Zandvoort 
Zuid, van 09.00 tot 00.45 uur 
(aansluiting op de laatste trein 
naar Haarlem/Amsterdam). 
Een enkele reis per bus kost  
€ 1,50 p.p.

Tuk Tuk
De Tuk Tuk rijdt dagelijks van 
23 juni t/m 23 september 
van 10.00 tot 22.00 uur De 
ritprijzen van de Tuk Tuk zijn 
hetzelfde als vorig jaar: € 3,50 
per persoon, bij twee personen 
€ 2,50 p.p. en bij drie personen  
€ 6,50 voor de rit.

Foto: Chris Schotanus
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

…is er een nieuw werkwoord 
geboren. Bloggen! Ik blog, jij 
blogt en zij bloggen. Ik had er 
nog nooit van gehoord. Via 
de gemeentelijke website 
werd ik er op gewezen dat 
ook raadsleden bloggen! In 
het begin was iedereen en-
thousiast, ondertussen heb-
ben diverse raadsleden weer 
afgehaakt. Oorzaak? Te druk, 
geen mededelingen en een 
riskante uitlaatklep.

Maar niet alleen zij doen 
het. Miljoenen mensen over 
de hele wereld zijn al aan 
het bloggen. Je kunt ‘het’ pas 
doen wanneer je in het bezit 
bent van een computer en je 
veel vrije tijd hebt om je ei te 
kunnen leggen. Eigenlijk kan 
je het vergelijken met het 
oude dagboek van vroeger. 
Alleen het slotje ontbreekt. 
Iedereen kan je dagboek 
inzien en je mening, frus-
traties en ervaringen lezen. 
Je diepste geheimen staan 
poedelnaakt op het scherm. 
Voor ik ga slapen, lees ik altijd 
de weblogs van Jerry, Belinda 
(beiden VVD), Nico (PvdA). 
Soms kan ik het niet nalaten 
om commentaar te geven op 
hun uitingen. 

Ook Bruno (OPZ) heeft na een 
blogstop de schrijfpen weer 
opgepakt. Zijn laatste visie 
gaat over de rechtszaak van 
P. Boevé (OPZ) die wegens een 
rechtszaak zijn bestuursfunc-
tie én zijn lidmaatschap heeft 
neergelegd. Naar de mening 
van OPZ zijn die feiten zo 
ernstig dat dit niet met het 
bekleden van een openbare 
functie kan samengaan. In 
mijn ogen had dit al veel eer-
der moeten gebeuren want 
het lijkt me toch sterk dat 
OPZ niet voor de verkiezingen 
wist dat er een rechtszaak 
tegen Boevé liep. Ook is mij 
niet duidelijk wie en wat er 
eigenlijk is opgezegd want al-
leen met plaatsvervangende 
excuses los je niets op. Dus 
Bruno je mag best bloggen 
maar niet jokken. Je laatste 
woorden “het is niet anders” 
kan je beter veranderen in 
“het moet anders.” 

Nel Kerkman

Volgens mij…
Familieberichten

Burgerlijke	stand
26	MEI	-	�	JUNI	2007	
Geboren: 
Anouk Madeleine, dochter van: Sikkens, Remco Olof 
en: Koster, Christina Maria.
Noa, dochter van: Winkelaar, Vincent en: Frantzen, 
Linda.
Christine Patricia Marjan, dochter van: de Wid, Gerard 
Hein en: van der Wal, Francis Marguérite Léontine  
Chantal. 

Overleden: 
van Roode geb. Reuvers, Margaretha, oud 92 jaar.
Kater, Angela Vera Hilda, oud 56 jaar.
Bakker, Melchert, oud 19 jaar.
Twisk, Jacobus Henricus, oud 67 jaar.
van der Mije geb. van Marsbergen, Geertje, 
oud 90 jaar.
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG	�0	JUNI	

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. J.A. van Selms uit Haarlem
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur Ds. H. Leegte uit Amsterdam
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet.

Naast de gewone kaart
hebben wij ook dagelijks
wisselende specialiteiten!

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Lieve Frank & Anneke

Gefeliciteerd met jullie dochter

Sjakie Juliëtte

Edwin, Hilleke, Sterre, Linde
Zomer & Lieve

Vergeten doet men nimmer
Vergeven doet men immer

Gerbrandina Johanna Slagter
weduwe van L. van Veen

in de leeftijd van 93 jaar.

de kleine vrouw
ik hoorde eens van een kleine vrouw een vloekje
ze woonde niet ver van mij om een hoekje
ik vroeg haar toen waarom ze dat deed
toen zei ze me ook dat het haar zo speet
ze had zo heel lang gelopen, ’t was zo koud
en daarom sprak ze toen zo bout
ze heeft me beloofd ’t niet meer te zeggen
want met zo iets kan men geen eer in leggen
samen zijn we weer dapper verder gegaan
en verkochten de kaarsjes van de Bond Zonder 
Naam

Kinderen
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

1 juni 2007
Correspondentieadres:
A.G. Allart
Zernikelaan 15
2105 RM Heemstede

De crematie heeft woensdag 6 juni 
plaatsgehad in het crematorium 
Westerveld te Driehuis.

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

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

Kerkdiensten
Ouderenpartij eist excuses

OPZ zal daartoe tijdens de 
raadsvergadering van van-
avond een motie indienen, 
waarin de raad gevraagd wordt 
zich over de eis van OPZ uit te 
spreken. Kroonsberg merkte 
tijdens de raadsvergadering 
van 3 april onder andere op, dat 
hij van mening is dat Bouberg 
Wilson, als bewoner van het 
Middenboulevardgebied, 
belangehebbende is en 
hem soms het gevoel be-
kruipt dat de democratie 
behoorlijk wordt aange-
tast. OPZ is van mening dat 
zowel de belangen van het 
raadslid als de partij door de 
woorden van Kroonsberg 
worden geschaad.

Tot drie keer toe probeerde 
Bouberg Wilson de PvdA-er  
te bewegen zijn excuses te  
maken. De eerste maal per brief 

van 10 april, vervolgens bij de 
behandeling van de notulen in 
de raad van 8 mei en laatste-
lijke andermaal schriftelijk op 
10 mei. In het laatste schrijven 
kondigt Bouberg Wilson aan 
dat, indien Kroonsberg blijft 
weigeren, hij met zijn partij 
een motie zal indien in de ver-
gadering van vanavond.

De fractie van de Ouderen Partij Partij Zandvoort (OPZ) wil dat 
PvdA-raadslid Fred Kroonsberg in het openbaar zijn excuses 
maakt aan OPZ-raadslid Bruno Bouberg Wilson. Dit naar aan-
leiding van een opmerking van de PvdA-er aan het adres van 
Bouberg Wilson over zijn directe betrokkenheid als bewoner 
bij de besluitvorming over de Middenboulevard. 

Boevé blijft raadslid

Een voormalig partner had een 
rechtszaak tegen Boevé aan-
gespannen wegens verkrach-
ting. Vorige week hoorde het 
Zandvoortse raadslid daarin 
achttien maanden gevange-
nisstraf tegen zich eisen.

Tijdelijk ontslag verlengd
In tegenstelling tot de berich-
ten die de redactie vorige week 
ontving, heeft Boevé geen 
boodschap aan het door zijn 
partij uitgegeven persbericht. 
Maandagmiddag heeft de 
voorzitter van de raad, burge-
meester Rob van der Heijden, 
overleg gehad met Boevé. 
Daaruit kwam naar voren dat 
hij niet opstapt als raadslid 
maar zijn tijdelijk ontslag op 
medische gronden wil verlen-
gen. Dat verzoek werd onder-
bouwd door een medische 
verklaring. Gezien de wette-
lijke bepalingen, stemde de 

voorzitter daarin toe. Volgens 
de Gemeentewet kan alleen 
het gekozen raadslid zelf aan-
geven of en wanneer hij ermee 
stopt. Een politieke partij kan 
dat zeker niet. Ook geeft een 
raadslid aan in welke fractie 
hij zitting heeft of wil hebben. 
Dick Suttorp, ingezworen als 
tijdelijk raadslid voor OPZ, gaat 
hem ook nu vervangen. 

7 September
Het tijdelijke ontslag duurt 
16 weken en kan niet tus-
sentijds worden afgebroken. 
Gedurende die tijd is Peter 
Boevé dus ontslagen en kan 
hij geen beslissingen nemen 
over zijn raadslidmaatschap. 
Vanaf 7 september zal hij weer 
raadslid zijn. Dan kan hij des-
gewenst wel een besluit ne-
men over de wijze van voort-
zetting daarvan of eventueel 
zijn ontslag nemen.

Peter Boevé, raadslid voor OPZ, heeft aangegeven niet op te 
stappen. Wel is zijn tijdelijk ontslag wegens ziekte verlengd 
tot 7 september aanstaande, met terugwerkende kracht vanaf 
18 mei jongsleden.

Zal Fred Kroonsberg (PvdA) 
donderdagavond zijn excuses 
aanbieden aan OPZ?
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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)

Dorpspomp terug

Nadat de afgelopen weken 
velen zich hebben afge-
vraagd waar toch de dorps-
pomp gebleven was, blijkt de 
pomp sinds een paar dagen 
te zijn opgebouwd op het 
Gasthuishofje. In de centra-
le tuin kijken de bewoners 
van het hofje nu dagelijks 
uit op de pomp. Overigens 
zou de pomp op het huidige 
Gasthuisplein beslist niet 
misstaan. Velen ervaren het 
plein als een stenen kolos, 
waar geen enkel leven in 
zit. Mogelijk dat de pomp 
bij een toekomstige upgra-
ding van het Gasthuisplein 
weer op de oude plaats, 
waar nu de jeu-de-boules 
accommodatie begint, kan 
worden geplaatst. Dan zal 
het geschenk van de Rotary 
Club Zandvoort ongetwijfeld 
meer in het oog springen. De 
artikelen van Cor Draijer in 
o.a. de Zandvoortse Courant 
hebben dus vruchten afge-
worpen. De vraag die gesteld 
wordt is of de vorige pomp 
gerepareerd is of staat er een 
hele nieuwe?

Bloemen
Een paar weken terug liep ik 
op de trap die de Poststraat 
verbind met de Hogeweg. 
Het viel op dat de rechter 
leuning niet bruikbaar was, 
doordat de heg was door-
gegroeid over de leuning. 
De gemeente heeft schijn-
baar opmerkingen gekre-
gen want sinds een paar 
dagen siert een fraaie slin-

ger langbloeiers 
de trap. Overigens 
niet alleen op de 
trap, ook  elders in 
het centrum zult u 
ze aantreffen. De 
medewerkers van 
de gemeente zijn 
druk bezig met het 
plaatsen van de 
bloembakken. Nu 
maar hopen dat 
een ieder de bloe-
menpracht waar-
deert en er geen 

vernielingen worden aange-
bracht.

Bocht Dr. Gerkestraat
De gemeente heeft snel ge-
reageerd en een poging on-
dernomen de bocht in de dr. 
Gerkestraat,  waar enkele 
weken geleden een dodelijk 
ongeval gebeurde, aan te pas-
sen. Er wordt nu een advies 
snelheid aangegeven van 30 
km per uur. De geplaatste snel-
heidsmeter lacht de automo-
bilist, die maximaal 50 km rijdt 
echter nog steeds vriendelijk 
toe. Mogelijk dat de snelheids-
meter zodanig ingesteld kan 
worden, dat het mannetje al-
leen gaat lachen als maximaal 
de adviessnelheid van 30 km 
aangehouden wordt?        

Bezorgde opa

In Bentveld bestaat al enige 
jaren de angst van omwo-
nenden dat hun spelende 

(klein)kinderen op het fiets-
pad (voormalige trambaan) 
tussen de Bentveldseweg en 
Westerduinweg aangereden 
worden door een passeren-
de (brom)fiets, maar vooral 
scooters. De laatste mogen 
er overigens helemaal niet 
rijden. Op het onderhavige 
stuk lopen dagelijks 18 kin-
deren in de leeftijdsgroep 
tot 6 jaar over het fietspad 
van de ene tuin naar de 
andere. Meestal onder toe-
zicht, maar ook wel eens niet. 
Kortom een gevaarlijke situ-
atie zowel voor de kinderen, 
maar zeker ook voor fietsers 
en bromfietsers. Opa Hans 
Heiligers wilde veiligheid 
voor zijn twee kleinkinderen 
en ontwierp waarschuwings-
borden die de (brom)fietsers 
en scooters indringend wij-
zen op de mogelijkheid van 
spelende en overstekende 
kinderen op het fietspad.
Heiligers wendde zich tot 
de gemeente of zijn borden 
geplaatst mochten worden. 
Nadat de gemeente op in-
ternet had nagetrokken of 
ergens anders in Nederland 
dergelijke borden bestonden 
en bleek dat dit niet het ge-
val was, werd niet alleen de 
toestemming verleend, maar 
plaatste de gemeente ook 
de borden op stevige palen. 

Heiligers en de 
andere omwo-
nenden zijn zeer 
content met de 
vlotte medewer-
king van de ge-
meente. Nu nog 
hopen dat de fiet-
sers en bromfiet-
sers er rekening 
mee houden en 
de scooters geen 
gebruik meer zul-
len maken van het 
pad dat niet voor 
h u n  b e s t e m d 
is. Al met al een 
voorbeeld van 

burgerinitiatief, waarop de 
gemeente uitstekend heeft 
ingespeeld.

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse

Administratiekantoor

tel: 06 - 1220 48 45    
 info@boudewijnsvisservice.nl 

fax: 023 - 57 306 95

sinds 1951

www.boudewijnsvisservice.nl
www.visschotels.nl

Rennes
Snackhouse

Is op zoek naar
enthousiaste en 

goed gemotiveerde
parttime jongens of meisjes

voor verkoop van
patat snacks en ijs

Info: 5120050
of kom langs op het

Badhuisplein
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Week	23	•	2007
Juni
Classic Concerts: 
‘Klanken die klinken als een nachtegaal’, Ensemble Rossignol 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Midzomernachtfeest: 
Openlucht muziekfestival in het centrum 

Mini United: 
Circuit Park Zandvoort

Juli
Zandvoort (A)live: 
Strandfestival met live muziek bij paviljoens 13 t/m 16

Circuit Park Zandvoort: 
All Dutch Porsche Days 

Classic Concerts: 
A capella concert ‘De Biltstars’ o.l.v. Harold Lenselink 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Tropicana Festival: 
Openlucht muziekfestival in het centrum 

Wielerronde / Solexrace 

Circuit Park Zandvoort: DTM races 

Opening van het Wapen
Het Wapen van Zandvoort opent

haar deuren op vrijdag 8 juni
Openingstijden dagelijks van 10.00 tot sluit?

Koffie/thee met appelgebak+slagroom € 2,50
Belegde broodjes € 2,00
Speciale broodjes € 2,50

Dit is een keuze uit onze lunchkaart

U kunt gratis biljarten bij het Wapen
Uiteraard krijgt u bij de borrel gratis hapjes
Al onze medewerkers heten u van harte welkom!

Het Wapen van Zandvoort • Gasthuisplein 10

Zin om te sporten? 
Kijk op www.sportinzandvoort.nl

Zandvoortse Mobiliteitsdag 
groot succes!

Even na 11.00 uur opende 
Renz Koning het evenement. 
Namens Pluspunt, Zorgcontact, 
Nieuw Unicum, WonenPlus 
en EMM was hij, samen met 
Nathalie Lindeboom, Peter van 
Stein en Froukje, organisator 
van deze dag. 

Nieuwe haring
Starter Ben Zonneveld en de 
speakers Peter van Stein en 
Klaas Koper dirigeerden de 
deelnemers naar de start van 
een 200 meter lange behendig-
heidsrace. Winnaar werd Joop 
Jansen, tweede werd Nel Jansen, 
derde Willy Verwijs. Nadat Jaap 
Kroon en Arlan Berg van Kroon 
Vis iedereen had voorzien van 
een gratis nieuwe haring, en 
zangeres Wendy Molé voor 
een goede muzikale sfeer had 
gezorgd, begon het middagpro-
gramma. 

Scootmobiels
De rolstoelers beten het spits 
af. Na aantal spectaculaire 
heats met vaak een close fi-
nish, werd Annie Bourgogne 
winnares. Klaas Enthoven en 
Jos Philips eindigden 
tweede en derde. Het 
hoofdnummer van de 
dag was de scootmo-
bielrace. In een span-
nende strijd  was Willy 
Verwijs de snelste, 
voor Nel Jansen en 
Chris Barends.

Prominenten
Nadat de rookwolken 
waren opgetrok-

ken kwamen zeven promi-
nente plaatsgenoten in hand 
voortbewogen rolstoelen aan 
de start. Onder aanvoering van 
Tim ‘Segway’ Besselink, pro-
beerden wethouder Wilfred 
Tates, Klaas Koper, Wim Buchel, 
Peter van Stein, Peter Tromp 
en Marco Termes als eerste de 
finish te bereiken. Zij moesten 
echter allen hun meerdere er-
kennen een groep vrijwilligers 
van het Mendel College, die in 
een strandrolstoel als eerste 
finishten.

Spontaan slot
Het slot was zeer spectaculair 
met een niet geprogrammeerde 
race, waarin circa 30 deelnemers 
van start gingen in rolstoelen, 
scootmobiels, op de fiets en met 
rollators. Na een spannende 
laatste ronde kwam een einde 
aan een spectaculaire racedag, 
die mogelijk gemaakt werd door 
een groot aantal Zandvoortse 
bedrijven, organisaties en instel-
lingen. Niet in de laatste plaats 
het Circicuit Park Zandvoort dat 
gratis de accommodatie ter be-
schikking stelde.                   

De 1e Zandvoortse Mobiliteitsdag die dinsdag op het Circuit 
Park Zandvoort werd gehouden, is een groot succes geworden. 
Zestig gebruikers van rolstoelen en scootmobiels streden om 
de prijzen. Samen met een groot aantal vrijwilligers hadden 
ze een prima dag.

Winnares in de scootmobielrace

Start van de prominentenrace
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Boeddhistische monnik zegent strandpaviljoen in
Strandpaviljoen Thai Paap, nr. 17, is onlangs door een boed-
dhistische Thaise monnik ingezegend. Na een urenlange in-
drukwekkende ceremonie, zijn alle boze geesten verdwenen 
en zal de eigenaar voorspoed kennen.

Ex-bakker Jaap Paap en zijn 
Thaise vriendin Pen, zijn dit 
jaar vol goede moed een Thais 

restaurant op het Zandvoortse 
strand begonnen. Geheel in 
de traditie van haar vader-

Yo Yogurt

Hoewel zij het in eerste instan-
tie in hun woonplaats zochten, 
bleek dit erg lastig te zijn in 
verband met de zeer beperkte 
mogelijkheid om een hore-
cavergunning te verkrijgen. 
Nu, sinds 27 april jongsleden, 
in Zandvoort. YoYogurt komt 
van oorsprong uit Italië, waar 
inmiddels dertig zaken zijn. 
Olaf: “In Nederland is dit de 
eerste winkel in zijn soort en 
wij hebben tevens het alleen-
recht voor de gehele Benelux 
verkregen voor het opzetten 
van meerdere verkooppunten. 
Over twee maanden hopen 
wij in Leiden ook van start te 
gaan.” 

Wat biedt YoYogurt? “In de 
eerste plaats is het heerlijk 
yoghurtijs, dat lekker fris is en 
waaraan geen suiker is toege-
voegd. Het is ook minder vet 
en levert vanzelfsprekend min-
der calorieën. In deze ‘Sonja 
Bakker-tijd’ moet dat aspect 
vooral de vele ‘lijners’ onder 
ons aanspreken. Als het pu-
bliek het nog smakelijker wil 
maken, hebben wij een veel-
voud aan zogenaamde top-

pings, zoals Nutella en noot-
jes, maar ook vers fruit. In de 
zaak hangt een top-10 lijst om 
de klanten gemakkelijker een 
keuze te laten maken”, aldus 
de enthousiaste Olaf. De prij-
zen zijn vanaf € 1 tot veel gro-
tere hoeveelheden voor thuis, 
waarvoor zelfs een ‘koudhoud-
bak’ beschikbaar is.

Naast het ijs kan men terecht 
voor een ontbijtje, bestaande 
uit een kopje (echt heerlijke) 
koffie, een vers gebakken crois-
santje (keuze uit vijf soorten) 
en een gratis krantje (De Pers) 
voor de somma van € 2,60. 
Verder zijn er saucijzenbrood-
jes van Van Dobbe, kaasbrood-
jes, mini pizza’s, brownies en 
muffins verkrijgbaar. Bijzonder 
is dat zij biologische cola en 
sinas verkopen en tevens het 
Duitse merk Bionade. Dat is 
een gebrouwen frisdrank in 
drie smaken: gember-sinaas-
appel, kruiden en vlierbessen.

YoYogurt is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 22.00 uur en is 
gevestigd in de Kerkstraat 6. 
Tel. 5730099. 

door 
Erna Meijer

18e Zomerzotten festival Rotary Club Zandvoort
Het door Rotary Club Zandvoort jaarlijks georganiseerde Zo-
merzotten festival zit er weer op. Het festival is bedoeld om 
geld in te zamelen voor goede doelen. Dit jaar zijn dat: stich-
ting OCK ‘Het Spalier’ aan de Kostverlorenstraat, stichting 
Pluspunt Zandvoort (Noord en Centrum) en een aantal lokale 
doelen voor onder andere sociaal eenzamere ouderen. Die 
laatste groep gaat van de donatie bijvoorbeeld een dagje naar 
de Keukenhof.

14 Bedrijven vanuit heel 
Nederland hadden weer inge-
schreven voor dit sympathie-
ke festival. Onder hen twee 
Zandvoortse team: Center 
Parcs en de Gemeente. Tevens 
een semi Zandvoortse bedrijf: 
Printing People, dat zeer bin-
nenkort een filiaal aan de 
Kleine Krocht zal betrekken. 

Bezoek van de Uiver
“Het gaat ieder jaar een beet-
je moeilijker om bedrijven te 
vinden die mee willen doen. 
Niet vanwege het inschrijf-
geld van € 1600 maar omdat 
werknemers op hun vrije zon-
dag liever iets anders gaan 
doen. Daarom zijn er dit jaar 
vier inschrijvingen minder dan 

vorig jaar”, zegt organisator en 
Rotary Club Zandvoort-lid Ben 
Bouman. Als surprise kon om-
roeper van dienst Peter Keller 
aankondigen dat de Uiver, het 
DC-2 vliegtuig dat weer hele-
maal hersteld is, een groet aan 
de Zomerzotten zou komen 
brengen. Het toestel vloog 
een aantal keren laag over en 
bracht zo een saluut aan de 
Rotary Club Zandvoort die de 
sponsoring van een propeller 
voor het unieke toestel moge-
lijk maakte.

Piraten
Het spelthema dit jaar was pira-
ten, verwijzend naar de trilogie 
over de Pirates of the Caribbean 
die momenteel hoogtij viert in 
de bioscopen. The spot, waar 
de meeste spellen werden 
gehouden, had op dit thema 
voortgeborduurd en een aantal 
prachtige vondsten gedaan. Na 
een vermoeiende maar mooie 
middag op het strand werd de 
dag afgesloten met een prach-
tig buffet in Center Parcs. Daar 
werden de prijzen uitgereikt en 
werden de prijswinnaars van de 
aan het Zomerzotten festival 
verbonden loterij bekend ge-
maakt. Het uiteindelijk netto 
bedrag dat naar de goede doe-
len overgemaakt gaat worden 
is €11.700!

Uitslag: 1. Econcern BV uit 
Utrecht, 2. Ter Hoeven BV uit 
Apeldoorn, 3. Gatsometer BV 
team 1 uit Haarlem. 

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

Gelukkig durven nog steeds nieuwe, 
jonge ondernemers zich te vestigen 
in Zandvoort. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn Olaf van Gessel en zijn 
compagnon, beiden uit Amsterdam, 
die onlangs gestart zijn met een 
unieke formule in de Kerkstraat. 

land heeft Pen besloten om 
hun strandpaviljoen door de 
in Nederland levende boed-
dhistische Thaise monnik 
Phrakru Sajjanuruk te laten 
inzegenen.

De ceremonie was een ellen-
lang gebed dat door de aanwe-
zige boeddhistische gelovigen 
werd beantwoord. Daarna was 
er een lunch voor de monnik 
die de restanten, getrouw de 
Thaise traditie, aan de ‘armen’ 
overliet. Hierna was er nog 
een rituele reiniging van het 
paviljoen. Thai Paap staat nu 
al bekend om zijn speciale au-
thentieke Thaise gerechten. De 
keuken is geopend van 16.00 
uur tot 21.00 uur. Reserveren 
graag, via tel. 06-30047080

Het thema was ‘piraten’

Ceremonie bij Thai Paap

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

Van Schaik Makelaar O.G.

Kostverlorenstraat 51

Aan de rand van het “groene hart” van Zandvoort, ligt dit 
halfvrijstaande woonhuis met nieuw aangebouwde serre. 
Achtertuin met zomerhuis  en achterom. Woonkamer (± 45 m2) 
met serre aan achterzijde, openslaande deuren aan voorzijde 
en zijkamer.
•  Moderne keuken met inbouwapparatuur
•  4 slaapkamers en 2 balkons
•  Badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel
•  Zomerhuis met woon/slaapkamer en toilet/douche

Vraagprijs € 474.500,- k.k.

In complex “Residence Prinsenhof” ligt deze moderne 3 kamer-
maisonnette met balkon op het zuiden en terras. 
• Bruto oppervlakte ca. 85 m2

•  Zonnige woonkamer v.v. laminaatvloer en toegang naar terras
• Open keuken v.v. inbouwapparatuur
•  Moderne badkamer met meubel en douchecabine
• 2 slaapkamers waarvan 1 met balkon
• Eventueel garageplaats ter overname

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Pakveldstraat 23 Oranjestraat 14a en 14 zw

Compl. gerenov. boven- en benedenwoning in het centrum en 
op 5 min. loopafst. van het strand. De bovenwoning beschikt 
over 5 kmrs., een grote zolder en een groot balkon aan oost- en 
westzijde. De benedenw. met achtertuin is stijlvol en verrassend 
ruim, beschikt over 1 kmr. en suite van 70 m2 met 2 schouwen en 
een open keuken. Luxe badkmr. met sauna en 2 pers.bad. In het 
souterrain bevindt zich een zelfstandig en verhuurbaar 2 kam.app. 
met eigen opgang. De boven- en benedenw. zijn ook in combinatie 
te koop. Prima verhuurmogelijkheden.
Vraagprijs bovenwoning € 269.000,- k.k.
Vraagprijs benedenwoning € 289.000,- k.k.

Aan de boulevard ligt dit ruime 4 kamerappartement op de derde 
verdieping met balkon op het zuiden en vrij uitzicht op zee.
•  Woonkamer met open haard, parketvloer en balkon
• 3 slaapkamers
• Ruime seperate berging op begane grond
• Kunststof kozijnen met dubbel glas
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

• Parkeervignetten gebied

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

Karel Doormanstraat 10/6 Schoolstraat 6c

Wonen in hartje centrum! Moderne en royale maisonnette met 
verrassende indeling en eigen entree. Zonnige royale living met 
houten vloer, moderne open keuken v.v. diverse apparatuur.
• Woonkamer ca. 30m2
• 3 slaapkamers
• Eigen entree
• Dakterras op het zuiden
• Geen servicekosten
• Zeker een bezichtiging waard!

Vraagprijs € 298.000,- k.k.  

Dr J.G. Mezgerstraat 47

Nabij het strand ligt op de 1e verdieping dit goed onderhouden 
driekamerappartement met balkon op het zuiden. 
•  Woonkamer met openslaande deuren naar balkon
•  Moderne keuken v.v. inbouwapparatuur
•  2 slaapkamers
•  Badkamer met ligbad en wastafel
•  Het appartement is zo te betrekken
•  Lift in gebouw aanwezig
 

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Compleet gerenoveerde eengezinswoning met een prachtige 
uitbouw annex serre van 4 x 6 meter, voortuin en zeer riante ach-
tertuin (26 x 6 meter) op het zuidoosten met vrijstaande stenen 
garage gesitueerd in Zandvoort-Zuid aan de rand van de duinen 
nabij centrum, strand en zee.
• Woonoppervlakte ca. 120 m2

• Riante L-vormige woonkamer van ca. 60 m2

•  Luxe keuken met hoogwaardige inbouwapp.
• 3 slaapkamers

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Mr Troelstrastraat 35

NIEUW

Oosterparkstraat 3

Uitstekend onderhouden vrijstaande 20-er jaren woning met 
oprit, zomerhuis, voor- en achtertuin gesitueerd in de rustige 
parkbuurt nabij strand en centrum. Ideaal object voor verhuur, 
maar tevens prima geschikt als ruime gezinswoning.
• Goede parkeermogelijkheden
• Woonoppervlakte 130 m2, inhoud 415 m3

• Eetkeuken met vloerverwarming 
•  Extra zijkamer op de begane grond (prima geschikt als 

werk- of speelkamer)
Vraagprijs € 465.000,- k.k.

NIEUW

Westerparkstraat 12

In geliefde en rustige buurt, op nog geen 75 m van het strand, 
gelegen half vrijstaand woonhuis met eigen oprit, vrijstaande ste-
nen garage en fraai aangelegde besloten  en zonnige achtertuin.
•  Tuin op het westen met achterom
•  Parkeergelegenheid op eigen terrein voor 3 auto’s
•  L-vormige woonkamer v.v. parketvloer en open haard en 

openslaande deuren naar terras
•  Luxe open keuken v.v. composiet blad en diverse inbouwapp.
•  3 slaapkamers en een zolderkamer

Vraagprijs € 459.000,- k.k.

NIEUW
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Vogelaar
Na 24 jaar bij Nieuw Unicum 
als avondhoofd bij de ver-
antwoordelijke dienst heeft 
Christien, na haar afscheid, 
meer vrije tijd gekregen. 
Dus was er nog een ruimte 
over voor het lidmaatschap 
bij de vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland. Met een groep 
‘meiden’ gaat ze vaak in de re-

gio op pad om vogels te tel-
len. Tevens telt Christien 

alle watervogels in 
de Amsterdamse 

Waterleidingduinen 
en via cursussen 
herkent ze elke vo-
gel aan zijn getjilp. 
Denk daar niet te 
makkelijk over hoor, 

want kent u bijvoor-
beeld het geluid van 

een blauwstaart? 

Historische beleid
Er is gespreksstof genoeg 
en daarom vraag ik nog snel 
wat haar mening is over het 
historische beleid van het 
huidige Zandvoort. “Het had 
allemaal anders gekund. Het 
oude postkantoor en de voor-
malige Twentse Bank hadden 
bewaard moeten blijven. Deze 
oude gebouwen hadden best 
dienst kunnen doen voor iets 
anders. Kijk maar naar het 
Badhuis waar nu het Kruidvat 
in gevestigd is. Dat is nog 
steeds een aanwinst voor het 
plein. Hopelijk ziet men het 
bijtijds in en wordt er geres-
taureerd in plaats van alles te 
slopen.” Inderdaad Christien, 
dan hadden jouw scholen er 
nog gestaan en wie weet wa-
ren er wel andere hobby’s op je 
levenspad gekomen. Hoewel 
de appel nooit ver van de stam 
valt!
 
 

Als geboren en getogen Scharrekop staat deze week Christien 
Kemp-van der Mije centraal. Van kinds af aan vindt ze het 
heerlijk om in het verleden van Zandvoort te snuffelen. 

Dorpsgenoten

De kleuterschool, de lagere 
en middelbare scholen die 
Christien in Zandvoort heeft 
bezocht zijn ondertussen ge-
sloopt en dat betekent voor 
haar geen terugblik meer naar 
toen. Misschien komt mede 
daardoor haar interesse om de 
geschiedenis van Zandvoort 
goed te archiveren? Maar 
zoals ze zelf zegt is deze 
bijzondere hang naar 
vroeger haar met de 
paplepel ingegoten. 

Zandvoorts verleden
Christien stamt na-
melijk uit een oud 
Zandvoorts geslacht. 
“Mijn opa Piet van der 
Mije schreef een wekelijkse 
rubriek ‘uit Zandvoorts verle-
den’ in de Zandvoorter. Zijn 
archief heb ik nog steeds en ik 
neus daar graag in. Ook mijn 
vader Kors van der Mije was 
een bevlogen man en is jaren 
wethouder van Zandvoort en 
lid van de Provinciale Staten 
geweest”, vertelt ze. Samen 
met haar vader, Jelle Attema en 
Ton Lavertu heeft Christien alle 
gegevens van de historische 
graven op de algemene be-
graafplaats in kaart gebracht. 
Al 10 jaar is ze actief commis-
sielid van de Begraafplaats en 
ze hoopt ooit alles in boekvorm 
uit te geven. 

Snuffelen
Maar we zijn nog lang niet 
klaar met het opsommen van 
Christien’s activiteiten. “Omdat 
ik erg geïnteresseerd ben naar 
het verhaal achter de mens, 
had ik me opgegeven bij de 

werkgroep van Genootschap 
Oud Zandvoort. Voordat ik het 
wist, werd ik voorzitter. Het 
was een leuke periode maar 
het was ook hard werken. De 

vereniging had destijds niet 
veel leden, na negen jaar voor-
zitterschap was het ledenaan-
tal gestegen naar 800 leden.” 
Maar Christien miste toch het 
snuffelen in oude archieven en 
het uitdiepen van historische 
gegevens. Vandaar haar keu-
ze voor de Historische werk-
groep van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Samen 
met andere leden uit de re-
gio wordt het ontstaan en 
de gebruiksgeschiedenis van 
mens en natuur opgezocht.  
Voordat ze ‘ja’ zei tegen deze 
hobby, heeft ze eerst cursus-
sen gevolgd in archivering 
en fotografie. Tussen neus 
en lippen door is ze ook nog 
actief als secretaresse van 
de Bomschuit Bouwclub en 
maakt ze, met hulp, een bom-
schuitje op schaal. 

Het blijft voorlopig te warm
Het hele acceptabele weer van 
de afgelopen dagen krijgt een 
vervolg en dit vrijwel ideale 
zomerplaatje blijft de rest van 
de (werk)week actueel. Tot aan 
-en ook in- het komende week-
einde blijft het in ieder geval 
warm met temperaturen die 
soms zelfs de 25 graden ont-
stijgen met toppers tot 27 
graden in Zuid-Kennemerland 
wellicht! 

Wel blijft de atmosfeer steeds 
licht labiel zodat een enkele 
warmtebui niet is uit te slui-
ten, maar de kans daarop 
is donderdagmiddag nog 
klein. Hogedruk benoorden 
Nederland en vlakke lagedruk 
boven het continent houden 
voorlopig een noordoostelijke 
luchtstroom op gang waar-
mee overwegend warme 
lucht wordt aangevoerd. De 
komende 48 uur wordt het 
hogedruketablissement wat 
afgebrokkeld, zodat ondiepe 
depressies iets meer te zeg-
gen krijgen en de buienkans 
wat groter wordt.

Nog verder vooruitblikkend, 
tot ongeveer 15 juni, zullen we 
hoogstwaarschijnlijk gaan zien 
dat er niet heel veel verandert 
aan het weerbeeld. Dus een 
echte terugval van het weer 
naar voorbije ‘meitoestanden’ 
lijkt niet aan de orde, maar ook 
een evolutie richting een onge-
kende hittegolf zit er denkelijk 
niet in voorlopig. Het weer 
kenmerkt zich dezer dagen 
door (vooral middelbare) wol-
kenvelden naast zon, dus over-

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

tuigend zonnig is het niet echt 
met een strakblauwe lucht op 
het pleit.

Leuke temperaturen hebben 
we dus die overdag rond de 25 
graden liggen of iets hoger nog 
en ook op de stranden is het 
goed toeven met de doorgaans 
aflandige wind uit noordoost, 
hoewel een zeewindje wel kan-
sen kan krijgen even. De nach-
ten zijn met minimaal 15 gra-
den ronduit zwoel te noemen 
en die richting vrijdag wordt 
waarschijnlijk niet ‘kouder’ dan 
17 graden.

Tot vrijdag zal het neerslagto-
taal te verwaarlozen zijn, dus 
de neerslagloze periode -die 
we afgelopen vrijdag in zijn 
gegaan- zal circa een week 
duren. De eerste decade van 
juni (de eerste tien dagen) zal 
ongeveer 4(!) graden te warm 
worden gemiddeld en dat ligt 
niet in de laatste plaats aan de 
hoge nachtelijke minima.

Hooikoorts
Nadeel van dit mooie weer is 
dat de ‘hooikoortsklanten’ het 
soms moeilijk hebben met vrij-
wel maximale concentraties 
pollen in de lucht (de grassen 
bloeien volop momenteel). 
Zandvoort ligt dan wel vlak 
aan zee, maar met de huidige 
aflandige wind wordt een 
heel gamma aan stuifmeel en 
andere pollen meegenomen 
vanuit de duinen en binnen-
duinbossen.

weerman Marc Putto

 

Christien Kemp-van der Mije

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 25 26 23 22-23 

Min 15 17 17 15

Zon 40% 65% 60% 40%

Neerslag 15% 60% 50% 20%

Wind nno. 3-4  nno. 3-4 nnw. 3 nno. 3-4   

door Nel Kerkman

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

Zondag 10 juni organiseert 
het IVN Zuid-Kennemerland 
een strandexcursie ‘Beleef 
het strand’ bij Parnassia in de 
Kennemerduinen. Naast een 
excursie voor volwassenen 
is er ook een aparte excursie 

voor kinderen zonder de ou-
ders. Wie eens leuke, interes-
sante dingen wil horen over 
het strand én wat je daar  
allemaal kan vinden én lek-
ker wil uitwaaien is van harte 
welkom!    

Vertrek van beide strandexcur-
sies is om 11.00 uur vanaf het 
informatiepaneel bij Parnassia 
in de Kennemerduinen. 
Toegang en deelname gra-
tis. Duur: 1,5 uur. Aanmelden 
vooraf is niet nodig.

Beleef het strand!Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij tegen
scherp tarief

Vraagprijs: € 398.000,= k.k.

Woning verkopen? 
Bel voor een gratis waardebepaling!

Zaterdag 9 juni OPEN HUIS van 11:00-13:00 uur.
Een fraai, zeer luxueus uitgevoerd en exclusief 
penthouse gesitueerd op de 5e etage met een  
magnifiek uitzicht van IJmuiden, de zee en de  
zuid-duinen. Het beschikt over een luxueus 
uitgevoerde keuken v.v. een kookeiland,  
Gaggenau inbouwapparatuur en granieten 
werkblad.  Luxe badkamer v.v.  marmeren vloer 
en wanden,separate douche en whirlpool.
• Airco systeem door gehele appartement 
 aanwezig; 
• Schitterende parket vloer (2006), 
 fraai spanplafond (2006);
• Geheel in zéér goede staat van onderhoud: 
• Woonoppervlak ca. 95 m2 incl. terras.

22-23
Zandvoort

Hogeweg 

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00-13:00 uur.

Fraaie familiewoning met 3-slaapkamers, een 
gezellige woonkamer, een heerlijk ruim balkon 
én een terras op het westen. De woonkamer is 
v.v. grindvloer en een open haard, een moderne 
keuken v.v. inbouwapparatuur in L-opstelling  
én een inpandige berging

• Prettige woning met mogelijkheden;
• Kunstof kozijnen met dubbel glas;
• Woonoppervlak ca.90 m2,  
 perceelgrootte 88m2.

2
Zandvoort

Bilderdijkstraat  

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Zaterdag OPEN HUIS van 13:00-15:00 uur.
Karakteristieke 20-er jaren 4-kamer bovenwo-
ning in het centrum gelegen op loopafstand 
van strand en winkels. De badkamer is modern 
uitgevoerd en v.v. een wastafel meubel en een 
bad. De separate douche is creatief ontworpen 
door het gebruik van glazen stenen. De fraaie 
keuken in hoekopstelling pas geheel in de stijl 
van de woning.
• Originele details aanwezig zoals “kamer en 
 suite”deuren;
• De woning is in 2001 volledig gerenoveerd;
• Centraal doch rustig gelegen;
• Woonoppervlakte: ca. 100m2.

3a
Zandvoort

Brugstraat 

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Wonen in een heerlijke, rustige omgeving waar 
de kinderen op straat kunnen spelen en op loop-
afstand van het Visserspad, het centrum en het 
strand. Deze ruime en luxe 2-onder-1-kapwoning 
heeft een voor- en achtertuin, een garage met 
een oprit, een uitgebouwde woon- en eetkamer, 
moderne keuken, 2 slaapkamers, een ruime mo-
derne badkamer en de mogelijkheid voor 2 extra 
slaapkamers op de 2e etage.
• Door uitbouw zéér royale living;
• Prachtige parketvloer met brede delen in 
 V- gelegd;  
• Vloerverwarming op de begane grond en 
 de badkamer;
• Perceelgrootte 249m2, 
 de woonoppervlakte ca. 160 m2.

7
Zandvoort

Max Euwestraat 

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Dit fraaie en zéér sfeervolle 3-kamer apparte-
ment is gelegen op de 4e verdieping en op  
een steenworp van het strand. Het heeft een 
schitterend uitzicht over zee en op het balkon  
is het heerlijk genieten van de boten, surfers, 
zee en prachtige zonsondergangen!  
Ruime woonkamer in L-vorm, moderne keuken 
en een verzorgde badkamer.

• Fraaie vloer door gehele appartement;
• Inpandige berging aanwezig;
• Servicekosten: € 200.= per maand 
 incl. voorschot; 
• Woonoppervlakte ca. 90 m2.

6-8
Zandvoort

De Ruyterstraat 

Vraagprijs: € 140.000,= k.k.

Een 2-kamer appartement in gebouw “Sonne-
vanck” op de begane grond met een ruim, zon-
nig terras op het zuidwesten. Het appartement 
is bij uitstek geschikt voor starter of  belegging. 
Binnen één minuut genieten van het strand 
om heerlijk uit te waaien tijdens een lange 
strandwandeling of in de zomer direct vanuit 
uw appartement een heerlijke duik in zee!
• Zonnig terras ca.10m2 en gelegen op het 
 zuidwesten; 
• Grotendeels voorzien van dubbelglas;
• Servicekosten bedragen € 108,= p/mnd 
 incl. voorschot verwarming/water;
• Woonoppervlak ca. 40 m2 excl.terras.

140 
Zandvoort

Van Galenstraat 

Vraagprijs: € 385.000,= k.k.

Royale halfvrijstaande woning mét een vrijstaand 
zomerhuis/ gastenverblijf gelegen op korte 
afstand van het centrum, het strand en de duinen. 
Dit halfvrijstaande woonhuis heeft een voor- en 
achtertuin met terras (5 x 4m) met achterom, 
een diepe woon- en eetkamer, moderne keuken, 
3 slaapkamers en een badkamer. Het vrijstaande 
zomerhuis/ gastenverblijf beschikt over een  
gezellige woonkamer met open keuken, een 
douche ruimte en een slaapkamer. 
• Zomerhuis (ca. 35 m2) met goede 
 verhuurmogelijkheden;
• Vloerverwarming in de woonkamer en badkamer;
• Perceelgrootte 211m2, 
 woonoppervlakte ca. 110m2.

85
Zandvoort

Kostverlorenstraat 

Vraagprijs: € 214.500,= k.k.

Een zeer goed onderhouden 3-kamer apparte-
ment op de 3e etage met een fraai uitzicht op 
zee gelegen aan de boulevard van Zandvoort. 
Het appartement heeft een ruime woon- en 
eetkamer in L-vorm, een zonnig balkon op 
het zuidwesten, een moderne badkamer met 
douche en 2 slaapkamers. De berging ligt in de 
onderbouw.
• Voorzien van dubbelglas, kunststof kozijnen 
 en spachtelputz wanden;
• Recentelijk (2004) gerenoveerd wooncomplex;
• Servicekosten € 251,= p/mnd incl. voorschot 
 verwarming;
• Woonoppervlak ca. 70m2 excl.balkon.

90
Zandvoort

De Ruyterstraat 

Rob Greeven Timo Greeven

ZOMERHUIS! LIFT!

ZEEZICHT!
STARTERS!

OPEN HUIS! UNIEK!

OPEN HUIS!
OPEN HUIS!
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Tentoonstelling ‘Op de keper beschouwd’
De Weefkring Kennemer Keper bestaat al 23 jaar en dat is aan-
leiding voor een expositie. De leden van de Weefkring laten 
op deze expositie zien dat er veel mogelijkheden zijn op het 
gebied van weven.

Weven is een bezigheid van 
alle tijden en de ontwikke-
lingen daarin staan niet stil. 
Behalve stof voor kleding 
wordt er ook experimenteel en 
driedimensionaal geweven. De 
laatste jaren zijn er veel nieu-
we materialen en weeftech-

nieken bij gekomen. Naast de 
gebruikelijke garens als wol, 
katoen en linnen, wordt er 
ook geweven met papier, ko-
perdraad, bloembinddraad en 
zelfs in repen gesneden foto’s. 
Met weven is praktisch alles 
mogelijk. Tijdens de tentoon-

stelling zal er ook gewerkt 
worden op weefgetouwen. 

De tentoonstelling is van 
9 t/m 16 juni in de Galerie 
Kunst & Koffie, Zeestraat 37 in 
Zandvoort. De openingstijden 
zijn op zondag t/m vrijdag van 
12.000-20.00 uur, zaterdag 9 
juni van 14.00-23.00 uur en 
zaterdag 16 juni van 12.00 
– 16.00 uur. U bent van harte 
uitgenodigd en de entree is 
gratis. 

C U L T U U R

door Nel Kerkman

In 1993 onthult VVD-
raadslid en oud-wet-
houder Frits van Caspel, 
in de nieuwbouwwijk 
De Meeuwen, dit beeld 
van Kees Verkade. De 
onthulling vond plaats 
onder het toeziende 
oog van voornamelijk 
omwonenden, ambte-
naren, bestuursleden 
en medewerkers van 
woningbouwvereniging 
Eendracht Maakt Macht, 
plus de destijds door 
EMM ingeschakelde architect 
Hans Wagner. Van politieke 
zijde was de belangstelling be-
perkt voor deze officiële han-
deling. Wethouder Jan Termes 
(D66) was de enige die aanwe-
zig was van het college. 

Le ciel enfanti
De onthulling was bedoeld als 
afronding van de inrichting van 
de nieuwe wijk die gelegen is 
tussen de Van Lennepweg, 
de M. Nijhoffstraat, de Nic. 
Beetslaan en de Vondellaan. 
De mooie bronzen sculptuur 
past goed in deze kinderrijke 
buurt en staat dicht bij het 

Zandvoort. Na 
de academie in 
den Haag heeft 
hij dertien jaar 
in Zandvoort 
gewoond en in 
de Smedestraat 
5 gewerkt. Juist 
daar heeft een 
b e l a n g r i j k e 
fase van zijn 
o nt w i k ke l i n g 
plaatsgevonden. 
Niet alleen in 
Zandvoort staan 
er beelden van 
Verkade. Zo staat 
in Amsterdam 
op het Wete-
ringplantsoen 
een borstbeeld 
ter herinnering 
aan de schrijver 
Simon Carmig-
gelt . Andere 
bekende beel-
den zijn die 
van Koningin 
Wilhelmina op 

de Boulevard in Noordwijk, 
Louis Couperus op het Lange 
Voorhout in Den Haag, Anton 
Pieck in Overveen en Frits 
Philips in Eindhoven. Sinds 
‘Time’ hem in 1970 ‘The hottest 
underground figure’ van de 
kunstwereld noemde, is Kees 
Verkade uitgegroeid tot een 
van de bekendste Nederlandse 
beeldhouwers. Ook internatio-
naal geniet de ‘hofkunstenaar 
van Monaco’ grote roem. Zijn 
toegankelijke oeuvre omvat 
een omvangrijke hoeveelheid 
bronzen beelden in de meest 
uiteenlopende formaten en 
thema’s. 

kinderspeelplaatsje. De naam 
van het beeld ‘le ciel enfanti’ 
betekent volgens kunstenaar 
Verkade ‘het kind dat hogerop 
wil’. Uniek is het beeld niet, in 
Rietkerk en Oestgeest staan er 
twee van de in totaal zes stuks. 
Voor Zandvoort heeft Verkade 
er een extra gegoten. 

Kees Verkade
Omdat er zoveel beelden 
van Verkade door de ge-
meente Zandvoort zijn aan-
gekocht, wordt hij ook wel 
de Zandvoortse beeldhouwer 
genoemd. Zelf vindt hij dat hij 
geen echte binding heeft met 

Beeldhouwwerk: 
 Le ciel enfanti, 1993
Materiaal: 
 Brons 
Afmeting hoogte: 
 1.90 m (geen sokkel) 
Plaats: 
 Martinus Nijhoffstraat 
Beeldhouwer: 
 Kees Verkade

Beeldig Zandvoort

‘De overtreffende trap van leren is afleren.’
Marco Termes

Spreuk van de week:

een nieuw promotiegeschenk 
voor Zandvoort? Na deze 
overhandiging is de tentoon-
stelling geopend en mogen 
de genodigden de foto’s be-
wonderden. De muren van de 
expositieruimte hebben een 
metamorfose ondergaan en de 
tentoongestelde kunstwerken 
komen op de grijs geschilderde 
banen goed uit. 

Zeer divers 
Zoals gezegd hebben de drie 
fotografen de kunstobjecten 
met hun eigen inzicht op de 
gevoelige plaat gezet. Hoewel 
zij dezelfde onderwerpen heb-
ben geschoten is het resultaat 
zeer verrassend. De fotocollage 
van Barbara Gen doet denken 
aan een kleurige patchwork en 
haar kunstig gemanipuleerde 
foto’s zijn ware kunstwerken. 
Daarentegen zijn de mooi inge-
lijste foto’s van Merel Jansson 
kleine juweeltjes waarmee zij 
het thema goed heeft bena-
derd en uitgediept. Rob Bossink 
heeft als hobbyfotograaf zijn 
vuurdoop goed doorstaan. Hij 
heeft meer de interactie tussen 
de toevallige toeschouwer en 
de kunst gefotografeerd. 

Al met al een mooie en goed 
verzorgde tentoonstelling die 
zeker de moeite van een bezoek 
waard is. De fototentoonstel-
ling is van 2 juni tot 5 augustus 
in het Zandvoorts Museum aan 
de Swaluëstraat 1, Zandvoort. 
Openingstijden: woensdag  
t/m zondag 13.00 – 17.00 uur.

Een bruisende opening
De kunstmanifestatie ‘In vogelvlucht’ van de Haagse kunste-
naar Lichel van den Ende op 26 mei in Zandvoort heeft een ver-
volg gekregen. Drie fotografen fotografeerden, ieder op eigen 
kunstzinnige wijze, de kunstobjecten. Van de gemaakte foto’s 
is in het Zandvoorts Museum een expositie ingericht.

door Nel kerkman 

Op de druk bezochte vernissa-
ge ‘In vogelvlucht’ is het goed 
toeven. Cultureel Zandvoort 
is breed vertegenwoordigd en 
staat, voor de officiële opening 
begint, onderling gezellig te 
keuvelen. Enkele politici geven 
acte de presence en niemand 
minder dan Ton Bakels (hoffo-
tograaf van Zandvoort) is aan-
wezig om de gemaakte foto’s 
te bewonderen. 

Champagne
Maar eerst wordt iedereen 
verwelkomd door twee crea-
tie’s van Lichel van den Ende. 
De eerste creatie speelt in een 
schitterende mantel van Van 
den Enden op de Bulgaarse 
‘gaida’ die iets weg heeft 
van de doedelzak. De andere 
kunstcreatie is een champag-
nedame, met om haar heen 
draadwerk waaraan champag-
neglazen hangen en ze draagt 
koelers gevuld met flessen 
champagne. Dat allemaal om 
te proosten op een succesvolle 
tentoonstelling. 

Opening
Wethouder Wilfred Tates 
neemt de honneurs waar van 
burgemeester Van der Heijden 
en geeft in zijn korte toespraak 
aan “dat er in Zandvoort altijd 
wel wat leuks te doen is.” Hij 
zet kunstenaar Van den Enden 
in het zonnetje en schenkt hem 
een glazen bokaal, gevuld met 
Zandvoortse lucht. Misschien 

van li. naar re.: Rob Bossink, Merel Jansson, Barbara Gen



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting
 Nieuw collectie spiegels en

schilderijen is binnen!

Hij is er weer!
Smaaq Graskaas

bereid met weidemelk en weinig zout!
Nu 750 gram voor € 5,95

In	de	maand	juni:
Runderhamburgers	

5	stuks	€	3,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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 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.

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
De harde wener Picasso vlaai 

van 12,50 voor 11,00.
Op vertoon van uw ZandvoortPas 

5% extra korting. 
 

Passage 7 (naast Dirk vd Broek)
tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op de nieuwe
collectie klein meubelen

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

ZandvoortPas 
op het Zandvoortse strand

Ook adverteren op de ZandvoortPas strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Gedurende de maand juni krijgen houders 
van de ZandvoortPas een korting van 10% 
op alle behandelingen in de schoonheidssalon.
Alle behandelingen gaan volgens afspraak.

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op 
de nieuwe collectie
badkleding!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

VAN ZANDVOORT

Restaurant 

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

Voor de houders van de ZandvoortPas:

Saté plus voor de prijs van een gewone saté: € 12,- 
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527
Aanbieding voor 

ZandvoortPas houders:
Van Dobben kroket

van € 1,50 voor € 1,25

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

 
De hele maand juni:   

3 new releases 
voor € 10,- 

Niet in combinatie met andere acties

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden
van € 100,- voor € 85,-!

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Pizza 
Döner Plaza

Broodje Döner met een
Bullitdrankje voor € 4,-!
Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort

Geopend van 14.00- tot  01.00 uur
Dinsdag gesloten. Tel: 023-5718582

Schoonheidssalon op het strand

“Toen wij twee jaar geleden het 
paviljoen overnamen, wisten we 
eigenlijk niet goed wat we moes-
ten doen. We hebben toen de lijn 
van onze voorgangers gevolgd. 
Nu echter zijn we onze eigen 
weg gegaan”, vertelt Wander. Zo 
staan er op de menukaart te-
genwoordig veelal Mediterrane 
gerechten. Karin: “We gaan ie-
dere maand een ander thema 
brengen. Zo werd de afgelopen 
maand de Italiaanse keuken in 
het zonnetje gezet en komen-
de maand is dat de Spaanse.”

Uniek
Wat Wander & Karin echter uniek 
maakt op het Zandvoortse strand 
en waarschijnlijk ook op het hele 
Nederlandse strand is hun schoon-
heidssalon ‘Sea of Beauty’. “De jonge 
vrouw die de salon ‘bemand’ heeft 
alle papieren voor de schoonheids-
salon en zelf ben ik ook van huis uit 
schoonheidsspecialiste”, antwoordt 
Karin op de vraag waarom ze een 
schoonheidssalon bij hun strand-
paviljoen begonnen zijn. De salon 
speelt volgens Karin in op behoef-

ZandvoortPas-houders kunnen deze maand profiteren van een bijzondere aan-
bieding op het strand. Strandpaviljoen Wander & Karin (nr. 8) geeft 10% korting 

op iedere schoonheidsbehandeling in hun schoonheidssalon ‘Sea of Beauty’!

ten. “Als iemand bijvoorbeeld onver-
wachts op het strand terecht komt en 
zich niet heeft geharst, kan zo goed 
als direct geholpen worden. We doen 
echter meer. Hot Stone-massage, epi-
leren, manicuren en pedicure behoort 
eveneens tot de mogelijkheden. Graag 
willen we op afspraak werken maar als 
de nood aan de ‘man’ is, werken we ook 
à la minute”, gaat Karin verder. ‘Sea of 
Beauty’ is vooralsnog op woensdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag geopend. 

Aanbieding
Karin heeft deze maand een 
mooie aanbieding voor Zandvoort-
Pas-houders. Ze geeft 10% kor-
ting op alle behandelingen in 
haar schoonheidssalon, een 
aanbieding die  met name de 
Zandvoortse dames niet mis mo-
gen lopen. Bel voor een afspraak: 
571 6406. Paviljoen Wander & 
Karin is dagelijks geopend. 

karin in haar schoonheidssalon



�4 �5

Zandvoortse Courant • nummer 23 • 7 JUNI 2007

Kent u 
Open Golf Zandvoort?

Heerlijk golfen op onze 9-holes duinbaan.
Daarna lekker lunchen of borrelen  

of laat u verwennen met de heerlijkste  
gerechten van onze nieuwe chefs.

RESERVEER NU!
info : 023 5715743

administratie@opengolfzandvoort.nl

Zondag 10 juni

Rudolf Kreuger 
band

vanaf 17.00 uur

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 

06 121 361 31

Voor een heerlijk 
kopje koffie

Een gezellige
lunch of diner

Geopend:
Woensdag t/m vrijdag v.a. 15.00 uur
Zaterdag en zondag v.a. 10.00 uur

Maandag en dinsdag gesloten

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Uitgezonderd feestdagen

€ 16,75

Wij heten u 
van harte welkom

Juni Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Foe Yong Hai

* Kipblokjes in Zwarte bonensaus 

* 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*

De Rooms Katholieke kerk St. Agatha aan de Grote Krocht staat op het punt om 
een metamorfose te ondergaan. Alles gaat op de schop althans, van het interi-
eur. Het ‘oude’ altaar wordt weer in ere hersteld en de banken krijgen weer de 
‘normale’ setting. Wel worden ze vervangen.

Dat de katholieken (‘poddikken’ in de 
volksmond) in Zandvoort niet alleen op de 
Grote Krocht een gebedshuis hebben ge-
had, blijkt uit het artikel van Cees Kuiyper 
sr., uit het Zandvoorts Nieuwsblad van 30 
juni 1967, waarin hij verslag doet van de 
feestelijke opening van café-restaurant-

bar De Kousepaal (het huidige Café 
Neuf). Uit zijn verslag blijkt dat het 
pand in begin 19e eeuw als een kapel 
dan wel een huiskerk in gebruik was. 
Later, in 1854, verhuisde de katholieke 
gemeenschap naar de Grote Krocht. 
Hieronder het artikel van Kuyper.

De huidige katholieke kerk St. Agatha

De Kousepaal

Want historisch is dit ge-
bouw zeer zeker. De naam 
herinnert er reeds aan. „De 
Kousepaal” stond in vroe-
ger jaren aan de overzijde. 
Het was een ruw houten 
paal, waar de Zandvoortse 
vislopers tegenaan leunden, 
alvorens zij barrevoets naar 
Haarlem trokken langs het 
visserspad, dat daar begon, 
door de duinen naar Haarlem 
om daar hun vis, gedragen in 
een bot of mand op de rug, 

te verkopen. Tegen deze „kou-
sepaal” geleund werden dan de 
kousen uitgetrokken. Maar niet 
alleen dit feit maakt dit pand 
historisch. Het was in vroeger 
eeuwen de Rooms Katholieke 
kerk van Zandvoort.

De oud gemeente-archivaris van 
Zandvoort, de heer P. van der 
Mije K.Czn. wist ons te vertel-
len, dat reeds vóór 1790 melding 
wordt gemaakt van palen, die ge-
plaatst waren ten noord-oosten 

achter de Roomse kerk. Deze 
benaming „Roomse kerk” is ech-
ter niet geheel juist. De kerk, die 
daarmee werd bedoeld, was na-
melijk de zogenaamde „Kapel” 
of „Huiskerk”, die gevestigd was 
in het voormalige café Bluijs, 
thans „de Kousepaal”. Reeds in 
1750 was dit huis bij de Rooms 
Katholieken als kapel of kerkhuis 
in gebruik. De diensten werden 
er verricht door de pastoor van 
Overveen. Vele jaren werd het 
als zodanig gebruikt. Bij besluit 

van de vice-superior Carolus 
Belgrado van 18 maart 1851 werd 
Zandvoort tot een zelfstandige 
statie verklaard. In 1854 werd de 
Rooms Katholieke kerk (het te-
genwoordige Patronaatsgebouw) 
gebouwd, waarvan de bouwkos-
ten ruim ƒ20.000,— bedroegen. 
De preekstoel en de communie-
bank werden uit het „Kerkhuis” 
in de Haltestraat naar deze 
nieuwe kerk overgebracht. Deze 
preekstoel was versierd met 
18de eeuwse Vlaamse beeld-
houwkunst, in 1760 evenals de 
communiebank - vervaardigd 
door J. Cressiant. Men hechtte er 
blijkbaar niet veel waarde aan, 
want bij het overbrengen naar de 
nieuwe kerk bleken preekstoel en 
bank besmeurd met een dikke 
laag verf, teer en „harpuis”. Het 
was pastoor l’Ami, die ze in hun 
oorspronkelijke staat wist terug 
te brengen.

Uit dit alles blijkt wel, dat 
het thans te openen café-bar-
restaurant „De Kousepaal” 
een bedrijf is van historische 
betekenis. Kees Bluijs ex-
ploiteerde het café ruim 52 
jaar en geeft thans de leiding 
in het nieuwe pand over aan 
zijn zoon. Hij herinnert zich 
nog heel goed, dat de tegen-
woordige Haltestraat, een der 
belangrijkste winkelstraten 
van Zandvoort, een zandweg 
was, waar boerderijen en 
hooibergen stonden en zijn 
café een pleisterplaats was 
voor vele oud-Zandvoorters, 
die vóór hun tocht door de 
duinen of bij hun terugkeer in 
Zandvoort bij hem een kopje 
koffie kwamen halen. Dat de 
heropening van dit histori-
sche gebouw dan ook in veler 
belangstelling staat, is zeker 
volkomen te verklaren.

In de Haltestraat no. 25 te Zandvoort werd donderdagmiddag j.l. met een officiële receptie 

geopend café-restaurant-bar „De Kousepaal” het voormalige, bij badgast en inwoner beken

de café Bluijs van de heer Kees Bluijs. Een ingrijpende verbouwing en fraaie modernisering 

van dit bedrijf, dat tot een der oudste panden in de Haltestraat behoort, brengt thans deze 

zaak onder beheer van de zoon van de eigenaar, de heer C.G.Bluijs, die er angstvallig voor 

waakte, dat door deze verbouwing en modernisering het historische karakter van dit pand 

verloren zou gaan, waarin hij op voortreffelijke wijze slaagde.

Café-Restaurant-Bar De Kousepaal

Op het Zandvoortse strand

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Laat u verrassen bij

 Ganpati op het naturelstrand

Ons binnenpaviljoen is rookvrij!
Tevens bieden wij aan:
- Jambé workshops
- Zaterdagavond events
- Jam sessies
- Workshops
- Yoga
- Meditatie
- Diverse massage mogelijkheden.
Voor meer info en het ontvangen van 
onze nieuwsbrief zie: www.ganpati.nl
Alle vegetarische maaltijden € 10,--
Versgeperste  groente - en fruitsappen.

www.ganpati.nl

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

Lijfspreuk 
Beweging leidt altijd tot verandering

Espressobar & Ristorante
Zuidstrand - 023-5718787

www.azzurrozandvoort.nl

Strandpaviljoen 

AZZURRO
Een strandwandeling waard !!!

stijlvol paviljoen met italiaanse 
cappuccino, wijnen, pasta, pizza,  

panini en muziek 

-Terras gekleed- 

& Heden
VerledenBoulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	9	juni	t/m	22	juni	
€	27,50

Beignet	de	cabbilaud	et	sauce	rémoulade
beignet van kabeljauw en rémouladesaus

of
Tartare	de	boeuff	avec	dressing	Stroganoff
     à la minute gedraaide tartaar van biefstuk 

met Stroganoffdressing
of

Salade	d’asperge	et	mayonnaise	d’	oeuf	avec	rucola

H H H

Saumon	grille	et	mayonnaise	de	persil	et	anchois
gegrilde zalm met huisbereide mayonaise

of
Petit	châteaubriand	et	beurre	marchand	de	vin
kleine châteaubriand met rode wijn kruidenboter   

of
Champignons	sauté	à	la	bordelaise

gebakken champignons en chantarellen met appel 
en rode wijnsaus

H H H

Dessert	
Voor	reserveringen:	023-57�6��9/info@tfaz.nl

Vomar Zandvoort, Bruna B.V.,
ATAG Etna Home Products, 
Econcern B.V., Interfer B.V.,
Fetim Retail Europe, Fikszo B.V.,
Gatsometer B.V., Intergamma B.V.,
Gemeente Zandvoort, WBV EMM,
Georgia Holding B.V.,

PWN Waterleidingbedrijf, 
SPS B.V., Ter Hoeven B.V., 
Reisburo KVSA, DFDS Seaways,
JéWéRET Verkoopmaatschappij B.V.,
Printing People Expo, SPS B.V.,
Center Parcs Zandvoort,
Strandpaviljoen The Spot 

Rotary Club Zandvoort
bedankt de volgende bedrijven die, door hun 

deelname, sponsoring of aandeel, het 18e ZZF tot 
een groot succes hebben gemaakt op 3juni jl.
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Assepoester en de keukenprins
Wanneer de boze stief-
moeder van Assepoester 
een magische staf in han-
den krijgt, ontstaat er een 
chaos in Sprookjesland. 
Ze zorgt ervoor dat de 
slechteriken de macht 
krijgen en sprookjes 
niet meer goed aflopen. 
Assepoester kan het hier 
natuurlijk niet bij laten 
zitten en gaat de strijd 
aan met haar stiefmoe-

der om Sprookjesland te 
redden.

 

�6

hobby. Helaas werd het voor 
Erik té duur en ging hij op zoek 
naar een alternatief voor zijn 
passie. Na een beetje surfen op 
het internet, viel zijn aandacht 
op de modelbouw raceauto’s. 
Een stuk goedkoper en net zo 
spannend, volgens Erik. 

Modelstockcar rijden
Erik legt mij uit hoe het stock-
car racen in z’n werk gaat. 
“Ik train wekelijks in Almere, 
waar de grootste baan van 
Nederland is voor deze sport 
(er zijn er vier in Nederland). 

Zo’n baan is een ovaal, van 30 á 
40 meter en met 75 kilometer 
per uur kan je er met je mo-
delstockcar overheen scheu-
ren. Het verschil met andere 
modelbouw autosporten is 
dat je elkaar mag raken, zo’n 
stockcar kan wel een stootje 
hebben, de randen zijn name-
lijk van aluminium. Je bestuurt 
je auto met een zendertje en 
je staat zelf ongeveer twee 
meter boven de baan.” Dan 
is er nog iets met kleuren van 
daken en punten. De beginne-
ling heeft een wit dak, na het 
behalen van 100 punten met 
wedstrijden mag je een geel 
dak. Vervolgens blauw en de 
top van Nederland heeft een 
rood dak. Er is een landelijk or-

Erik van Poeke
In the Picture…

Heb je ff…
…voor Bart Zwemmer

22 jaar - Student Aardwetenschappen
I Know Where It’s @

  

Zaterdag 9 juni: 
Het is alweer tijd voor het derde Republieks-
feestje. Van 17.00 tot 00.00 uur geniet je van 
de line-up: Leo, Stijn, Philip Young, Marnix 
en Vocals by Lex Empress. Strandtent De 
Republiek vind je aan de Zeeweg nummer 
1 in Bloemendaal aan Zee.

Zaterdag 9 juni: 
Even terug naar de jaren ’90. Dat kan in 
het Patronaat in Haarlem. Met ’90 NOW 
worden alle hit uit die tijd gemixt, gesne-
den en hapklaar gemaakt. Voor negen euro 
ben je verzekerd van een leuke avond. Je 
ben welkom van 23.00 tot 04.00 uur. Het 
Patronaat vind je aan de Zijlsingel nummer 
2 in Haarlem.

Zondag 10 juni: 
Live muziek bij strandtent Bruxelles aan 
Zee. De meest enthousiaste Bollywood 
groep die op dit moment rondtoert, Edo 
Bouman & the Bombay Connection. Met 
adembenemende kostuums en een te gekke 
sound kom je oren en ogen te kort. Bruxelles 
vind je aan Boulevard de Fauvage nr 14 in 
Zandvoort.

Hij is 28 jaar, woont 
in Zandvoort en heeft 
een heel bijzondere hobby. 
Erik van Poeke doet aan ‘mo-
delstockcar racing’. Naast zijn 
werk bij een groothandel voor 
kappersartikelen in Heem-
stede, besteedt Erik veel tijd 
aan zijn grote passie. De auto-
sport, maar dan in het klein. 

Van kleins af aan komt Erik al 
op het circuit van Zandvoort. 
“De autosport zit in m’n hart”, 
zegt hij. Een aantal jaren heeft 
hij gekart op het circuit, maar 
dat is toch best wel een dure 

Hoe heet je weblog/website?
“Bart Zwemmer Photography: 
www.bzwemmer.com”

Wat staat er op?
“Zoals de naam al zegt staan er 
foto’s op mijn site. Er staan zowel 
landschapsfoto’s als portretten op. 
De landschapsfoto’s zijn met name 
in de Benelux gemaakt. De portret-
ten in en om Zandvoort.”

Wat wil je ons ermee vertellen en laten zien?
“Met mijn foto’s wil ik de wereld om ons heen laten zien. Dit 
probeer ik vaak op een originele manier te doen. Zelfs alledaagse 
dingen kunnen een mooie foto worden. De meeste landschapsfo-
to’s zijn gemaakt tijdens reizen en uitstapjes van mijn studie. 
Dan gaat sowieso mijn camera mee. Op die manier heb ik al op 
veel plekken foto’s kunnen maken. Hoewel ik dat leuk vind, vind 
ik het nog leuker om portretfoto’s te maken. De emoties die je 
daarin vast kunt leggen fascineren me. Ook de controle die je 
op dat moment over de foto hebt werkt verslavend. Tot slot 
hoop ik dat het mensen er toe aanzet meer en beter om zich 
heen te kijken, zelfs als ze bijvoorbeeld ‘s ochtends naar hun 
werk gaan.”

Hoeveel hits heb je?
“Mijn site heeft ongeveer 30 hits per week en ik hoop dat dat 
er nu snel meer zullen worden!”

Wel of geen donor worden, 
dat is de grote vraag. Overal 
om me heen hoor ik mensen 
praten over de stunt van BNN. 
Fantastische televisie! Wat 
een ophef was er voor de uit-
zending. Politici veroordeelden 
het programma als smakeloos, 
het werd een agendapunt in 
de Tweede Kamer en de hele 
wereldpers stortte zich op de 
Grote Donorshow. De bewus-
te vrijdagavond keken ruim 1,2 
miljoen mensen naar de show 
van Patrick Lodiers en iedereen 
tuinde erin. M’n moeder zat al 
klaar om een sms-je te sturen 
wie van de drie kandidaten 
de nier zou mogen krijgen en 
met haar vele anderen. Tot de 
ontknoping kwam; natuurlijk 
gingen ze geen nieren uitde-
len. Ze wilden met de show 
de aandacht vestigen op het 
gebrek aan orgaandonoren 
in Nederland en de onnodige 
sterfgevallen die daarvan het 
gevolg zijn. 
Nu moet ik eerlijk bekennen 
dat ik ook nog geen donor-
formulier heb ingevuld. Toen 
ik op mijn achttiende verjaar-
dag het formulier opgestuurd 
kreeg, had ik helemaal geen 
zin om me bezig te houden 
met wat er met mijn lichaam 
zou gebeuren na mijn dood. 
Toch denk ik nu wel dat ik 
donor wil worden, al twijfel 
ik nog welke organen wel en 
welke niet. In mijn vrienden-
kring hoor ik totaal uiteenlo-
pende meningen over orgaan-
donatie. Eén vriendin liep al op 
haar twaalfde rond met een 
donorcodicil, ze mogen van 
haar “alles hebben.” Een an-
dere vriendin is overtuigd van 
een voortlevende ziel en die zit 
ook verweven in het lichaam. 
En een vriend zegt duidelijk 
‘nee’ tegen orgaandonatie, 
omdat hij bang is dat hij an-
ders sneller wordt opgegeven 
door een behandelend arts. 
Het is zo persoonlijk.
Op de site van het donorre-
gister staat dat het formulier 
sinds de TV uitzending veer-
tigduizend keer gedownload 
is. Het is gelukt met aandacht 
vestigen op het donorpro-
bleem. Chapeau BNN!

Donor, 
ja of nee

Column

gaan, de Nederlandse Stockcar 
Organisatie, die alle scores 
precies bijhoudt. 

Super fanatiek
Er zijn maar een kleine 100 
mensen in Nederland die deze 
bijzondere hobby hebben. Erik 
is daar dus één van en de enige 
uit circuitdorp Zandvoort. Dit is 
pas zijn eerste jaar modelbouw 
stockcar racen, maar hij is su-
per fanatiek en is al bezig met 
trainen voor de Nederlandse 
Kampioenschappen, aan-
staande zondag in Rosmalen. 
Terwijl ik met Erik aan het 
praten ben, staat de desbe-
treffende modelstockcar tus-
sen ons in op de tafel te schit-
teren. Erik is duidelijk apetrots 
op zijn auto van 200 euro met 
een, nu nog, wit dak. 

Wil je meer weten over deze 
sport? Erik heeft ook een eigen 
site, waarop hij alles bijhoudt: 
www.emotorsport.punt.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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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 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 informatie,
bel: 06-42053349

 ................. 
Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/week-

end. Rep-it, 
totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. 

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

 Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44+48, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen.
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort)

................. 
Gevraagd: 

jonge dames 
voor erotiek. 

Discretie verzekerd. 
Tel. 5716998. 

Goede verdienste.
.................

Per direct gezocht: 
schoonmaakhulp, 

voor enkele 
ochtenden in de week. 

Hotel Anna, 
tel. 5714674

ZANDKORRELS

Hotelkamer
vanaf € 35,-
per persoon

inclusief ontbijt

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Leerrijke bijeenkomst over ‘zien’
De krant lezen, een kaartje leggen, of het huishouden doen. 
Als door het ouder worden zien moeilijker wordt zijn er tal 
van hulpmiddelen. De organisatie Visio kan uitkomst bieden. 
In de bibliotheek werd vorige week donderdag door Pluspunt 
een drukbezochte informatiemiddag georganiseerd.

“Een mooie opkomst, daar 
ben ik blij mee.” Nathalie 
Lindeboom van Pluspunt 
verwelkomt de ouderen: 
“We beweren heel arrogant 
dat we voor u in Zandvoort 
DE welzijnsorganisatie zijn. 
Wij vinden het belangrijk 
dat u op de hoogte bent van 
wat er zoal voor u geboden 
wordt.” De beste plek om 
met welzijnsproblemen ge-

holpen te worden ligt aan de 
Willemstraat 20. 

Gratis hulp
Het leven wordt ingewikkel-
der bij het klimmen der jaren. 
Bij problemen met het zien 
kan Visio steun bieden. “Wij 
willen graag voorlichten over 
de mogelijkheden, wij bege-
leiden en bieden daadwerke-
lijke hulp”, zegt Inge Keppel. 

De medewerkster van Visio 
benadrukt dat de landelijke 
instelling nauw samenwerkt 
met de oogarts. Omdat Visio 
een AWBZ-instelling is, kan 
vrijwel ieder er gratis gehol-
pen worden.

Samen zoeken naar oplossin-
gen die ouderen met een vi-
suele beperking het dagelijks 
leven makkelijker maken. Dat 
is de boodschap die de con-
sulenten Inge Keppel, Renske 
Kooi en Manon Kruse willen 
overbrengen. Een heel assor-
timent hebben ze op tafels 
uitgestald: van telefoons met 
grote, overzichtelijke toetsen 
tot diverse leeshulpen.

Zij en hun collega’s in het 
Haarlemse adviescentrum 
geven aanbevelingen en 
voorlichting over hulpmidde-
len. “Wij zijn er voor iedereen 
die raad wil over slechtzien-
den”, meldt Keppel. Haar col-
lega Kooi vult aan: “Dus óók  
voor mantelzorgers.” Iedere 
dinsdag is bij Visio een  
‘inloopdag’ waar iedereen 
vrijblijvend met vragen te-
recht kan. Gebouw Haar-
lemmerpoort in Amsterdam, 
tel. 020-696 56 35.

Senioren creëren eigen 
ontmoetingsplek

‘De leefbaarheid vergroten’. Samen met de burgers moet de 
gemeente zorgen voor aantrekkelijke plekken in de wijken. 
Voor zowel jong als oud, zo schrijft de nieuwe Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) voor. In Lieshout fleuren 
ouderen hun hofje op en creëren daarmee hun eigen ontmoe-
tingsplek.

“Als buren tegelijkertijd gaan 
schoffelen, raken ze vanzelf 
wel in gesprek.” De bewoners 
gaan de perkjes zelf onder-
houden. Rond hun woningen 
aan de Grotenhof plantten de 
senioren zo’n drieduizend pe-
tunia’s, begonia’s, vlijtig Liesje, 
Afrikaantjes en ander zomer-
goed. Zo kreeg hun directe 
woonomgeving een frisse en 
vrolijke aanblik, een plek waar 
het aangenaam vertoeven is.

Het Nationaal Fonds Ouderen 
(NFO) sponsort projecten die het 
welzijn en het sociale leven van 
ouderen bevorderen. Samen met 
de ouderenbond KBO werd voor-
gesteld de twintig seniorenwo-

ningen aan de Grotenhof op te 
fleuren met kleurrijke perkjes. 

Het NFO stelt altijd als voor-
waarde dat het project voor 
de helft bekostigd wordt door 
de deelnemers. Daarnaast gaf 
de gemeente een bescheiden 
subsidie en regelde een nieu-
we vlaggenmast plus goede 
teelaarde. Om van het geheel 
een aangename verblijfsplek 
te maken, zorgt de gemeente 
ook voor twee tuinbankjes. De 
bewoners dienen de perkjes 
zelf te onderhouden. Zo kan 
het Brabantse Lieshout trots 
zijn op een kleinschalig project, 
zoals de Wmo het bedoelt. 
Bron: Eindhovens Dagblad

ANBO en FNV zoeken samenwerking
Realiseren wat al zo lang onbereikbaar lijkt te zijn. De ANBO 
voor 50Plussers en de vakcentrale FNV gaan onderzoeken hoe 
de organisaties het beste kunnen samenwerken. “Als spreekbuis 
voor 50plus willen we meer politieke invloed” schrijft ANBO Ne-
derland in haar brief van 8 mei 2007.

ANBO Nederland onderzoekt 
de mogelijkheid om vanaf 
volgend jaar deel te gaan uit-
maken van vakcentrale FNV. 
Daarmee verwacht de oude-
renbond de politieke invloed 
voor 50Plussers te bundelen 
en te vergroten. 

Voorleggen leden
In een brief legt Aldert 
Hazenberg, voorzitter ANBO 
Nederland, de plannen voor aan 
de leden. Het landelijk bestuur 
hoopt dat de Verenigingsraad 
in de vergadering van novem-

ber over haar voornemen “zelf-
standig een afgewogen besluit 
kan nemen.”

Meer politieke invloed 
Evenals de FNV bestaat de 
ANBO ruim honderd jaar. In 
de afgelopen 35 jaar heeft de 
ANBO in samenwerking met 
de andere ouderenorganisa-
ties haar politieke invloed ge-
probeerd te vergroten. Dat ver-
zilveren van de belangen van 
senioren is gedeeltelijk gelukt, 
zo meent de ouderenbond. Die 
nauwe samenwerking zal blij-

ven bestaan. De medewerking 
van de vakcentrale moet die 
politieke invloed alleen maar 
versterken. Naar verwachting 
krijgt de ANBO straks een ze-
tel in de Sociaal Economische 
Raad (SER), deelname in de 
STAR (Stichting van de Arbeid) 
en andere raden die politieke 
én sociale invloed garanderen.

Koerswijziging
Voor de leden van de ouderen-
bond betekent deze koerswijzi-
ging dat hun belangen op een 
nóg breder terrein behartigd 
worden. De brief besluit met 
de verzekering dat de leden via 
hun blad Vizier op de hoogte 
zullen worden gehouden. Ook 
in de Zandvoortse Courant zult 
u regelmatig lezen over ANBO 
nieuws.

Mooi hè………
                  bloemen

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 30 juni 2007
of zolang de voorraad strekt.

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Oudedagsvoorziening bestaat 
halve eeuw

De Algemene Ouderdoms Wet. De AOW is één van de bekend-
ste wetten. Tot voor kort stond ‘oud’ synoniem aan ‘arm’. Ge-
lukkig greep de landelijke overheid in en kregen 65-plussers 
enigermate ondersteuning. Maar wie moet dat betalen? 

Een halve eeuw geleden 
ontving de heer Bakker uit 
Amsterdam als eerste een 
AOW-pensioen. Al in datzelf-
de jaar kwamen er nog zo’n 
700.000 bij. Sinds 1957 ‘trok-
ken zij van Drees’. 

Drees
Minister-president Willem 
Drees (PvdA) was de drijven-
de kracht achter de AOW-wet.  
Al in 1947, vlak na de oorlog, 
zag hij hoeveel ouderen in 
armoede leefden en van lief-
dadigheid afhankelijk waren. 
“Dat moet anders”, zo rede-
neerde hij. Drees legde in een 
wet vast dat voortaan alle 65-
plussers een bescheiden uit-
kering van de overheid zouden 
ontvangen. 

Groot succes
De regeling uit 1947 staat be-
kend als de ‘Noodwet Drees’. 
Tien jaar later kwam er een 
echte wet, de AOW. Daarin was 
vooral de betaling van de wet 

opvallend. Die was gebaseerd 
op solidariteit. Iedereen die 
werkte, betaalde via premies 
mee aan de uitkering van ou-
deren. Ging je met pensioen, 
dan hoefde je geen premie 
meer af te dragen. Zo ontstond 
een sociaal vangnet vóór ie-
dereen en dóór iedereen. De 
AOW was een groot succes. 
Willem Drees werd er mate-
loos populair door en ontving 
kado’s uit het hele land. Veel 
ouderen stuurden hem zelfge-
maakte bedankjes.

Vergrijzing 
Toch kleefde er een bezwaar 
aan de wet: de bijzondere 
manier van bekostiging. Dat 
lukt namelijk alleen als er vol-
doende werkende mensen zijn 
om de uitkeringen mogelijk te 
maken. En met de oprukkende 
vergrijzing kan dat een groot 
probleem worden: de AOW 
van ‘Vadertje Drees’ dreigt  
onbetaalbaar te worden. Zie 
ook www.anno.nl

Fairy Golf B.V. zoekt voor
Kennemer Golf Club 
te Zandvoort

medewerkers 
voor de bediening

part-time en/of full-time

Reacties: 023-5713189
Mevr. H. van Houten of Dhr. B. Duivenvoorden

DAMES LET OP: A.S. ZATErDAg 16 juni 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag bestaat uit 3 onderdelen: workshop, presentatie Stephanlijn 
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE uLTiMATE-FACE-LiFT …DAMES WEigEr DE nAALD En
ErVAAr DEZE BijZOnDErE VOrM VAn FACE-LiFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187 
www.neverstoptrying.nl

tel: 06 - 1220 48 45    
 info@boudewijnsvisservice.nl 

fax: 023 - 57 306 95

sinds 1951

www.boudewijnsvisservice.nl
www.visschotels.nl

De krant lezen op internet?
Kijk op www.zandvoortsecourant.nl 
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Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

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

Heeft u er ook al één?
ZandvoortPas

(kijk snel op pagina 12 en 13)

WIN EEN REISCHEQUE 
T.W.V. € 300,-

Bent u van plan om met vakantie te gaan dit jaar?
[ ] ja [ ] nee [ ] ben al geweest

Heeft u al uw vakantie geboekt?
[ ] ja [ ] nee

Indien ja, waar heeft u uw vakantie geboekt?
[ ] via een reisbureau [ ] via Internet 

Mijn interesse gaat uit naar de volgende bestemming(en):

____________________________________________________

Ruil deze ingevulde bon uiterlijk 23 juni in voor een lekkere cake bij 
Reisbureau KVSA! Daarnaast trekken wij uit alle ingeleverde bonnen 
één winnaar die een reischeque t.w.v. € 300 cadeau krijgt!*

Naam: ________________________________________________

Adres: ________________________________________________

Telefoonnummer: ______________________________________

Email: ________________________________________________

*  vraag naar de voorwaarden

Reisbureau KVSA, Corn. Slegersstraat 4, 2042 GP Zandvoort
T: 023 5732694 F: 023 5732695 E:reisbureau-zandvoort@kvsa.nl

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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Bluys Memorial Toernooi

Het toernooi werd gewonnen 
door Angelo Koning, die ook 
voor de longest drive tekende. 
Bij de teams kregen Jan Terol 
en Barend Oosterom de beker 
overhandigd bij het diner in 
café Laurel&Hardy. Hans Botman 
sloeg de neary, het dichtste bij de 
cup op hole negen.

Bluys International 
golftoernooi 
Oosterom onderstreepte daar-
mee zijn goede vorm, want in 
mei won hij ook al het Bluys 
International golftoernooi in 

Duitsland. Dit evenement, dat 
voor de vijftiende keer werd ge-
speeld, werd afgewerkt op drie 
banen rond de idyllische plaats 
Bad Münstereifel in de Eifel. 
Op de laatste dag verschalkte 

Golf

Op de baan van Open Golf Zandvoort is zaterdag het jaarlijkse 
Bluys Memorial Toernooi gespeeld. Deze wedstrijd wordt ie-
der jaar op 2 juni afgewerkt om twee illustere leden van de 
Bluys Golf Club te herdenken: Huub Emmen en Marc van der 
Mije. Ze overleden in respectievelijk 1999 en 2000 door ziekte 
op jonge leeftijd.

Oosterom de vier koplopers. Hij 
scoorde een keurige 35 stable-
fordpunten. Daarmee bleef hij 
Emmen één slag voor. Op de 
laatste hole miste Emmen net 
een ‘putje’ van anderhalve me-
ter. Eerste vijf Bluys Memorial: 1.. 
Angelo Koning 37 punten, 2. Ab 
van der Moolen 35, 3. Jan Terol 
32, 4. Rob van Zoelen 31. 5. Frans 
Moët 30.
Eerste vijf Bluys International: 
1. Barend Oosterom 90 punten, 
2. Mathieu Emmen 89, 3. André 
Koper 87, 4. Rob van Zoelen 87, 5. 
Angelo Koning 86.

Zandvoortse voetballertjes 
presteren uitstekend

Zandvoorter en voetbalgek Enno 
Timmer selecteert ieder jaar een 
aantal Zandvoortse voetballer-
tjes om die voor te bereiden op 
een tweetal grote toernooien 
gedurende het zomerreces. 
Afgelopen weekend deden zij 
mee om de Amsterdam Cup, een 
loodzwaar toernooi met 25 elf-
tallen uit Engeland, Schotland, 

Voetbal

Een elftal van Zandvoortse voetballertjes tot 14 jaar is tijdens 
een groot internationaal toernooi in Haarlem op een uitste-
kende twee plaats terecht gekomen. In de finale werd van hun 
leeftijdgenootjes van Beeston Juniors uit Leeds (GB) verloren.

Ierland en Nederland. Na poule-
winnaar geworden te zijn werd 
de finale met 0-2 verloren van 
Beeston Juniors.

Timmer gaat zijn team nu klaar-
stomen voor het grote interna-
tionale Haarlem Cup toernooi, 
dat van 24 tot en met 28 juli 
gespeeld worden.

Spanning in futsaltoernooi stijgt

Alhoewel nog steeds de 
tweede ronde, in een poule-
vorm, niet afgelopen is, komt 
er wel tekening in de strijd. 
Rabbel Boys, tot dit jaar altijd 
veroordeeld tot het spelen in 
de lagere ‘Amiga’ divisie, gaat 
fier bovenaan in hun poule in 
de ‘Forza’ divisie. Een mix van 
jong talent en wat oudere, 
maar ook sluwere spelers heb-
ben nu zes punten uit twee 
wedstrijden gehaald met een 
goed verwachtingspatroon 
voor de laatste poulewed-
strijd. Ook YB Superfone, HIP 
Amsterdam en Danzee staan 
in hun respectievelijke poules 
ongeslagen bovenaan. De al-

Futsal

Met nog anderhalve week te gaan is de spanning in het grote 
SV Zandvoort zaalvoetbaltoernooi behoorlijk gestegen. Met 
name in de ‘Forza’ divisie doen de teams niet voor elkaar on-
der. Ook is duidelijk dat de gevestigde orde plaats aan het ma-
ken is voor een nieuwe generatie futsallers.

gemene verwachting is dan 
ook dat zij uiteindelijk gaan 
strijden om het kampioen-
schap in de ‘Eredivisie’.
 
Finale op 15 juni
In de ‘Amiga’ divisie komt zo 
langzamerhand een drietal 
kampioenskandidaten naar 
boven drijven. Café Oomstee, 
De Oude Halt, café Basta en 
café Zus doen goede zaken 
in de ‘Hoofdklasse’. De poule-
wedstrijden zullen nog tot 7 
juni gespeeld worden. Daarna 
volgen ‘knock-out’ ronden die 
leiden tot de finale in vier klas-
sen. De uiteindelijke finaledag 
is op vrijdag 15 juni.

Tenniskampioenen onthaald

Voorzitter Noud Weijers had 
al tijdens het seizoen, toen 
er tekening in de strijd kwam, 
meegedeeld dat het bestuur 

al bezig was om de voorwaar-
den voor een goed seizoen 
in de hoogste klasse van het 
Nederlandse tennis te schep-

Zondag zijn de tenniskampioenen onthaald in het clubhuis 
van tennispark de Glee. Er werd uiteraard vooral stilgestaan 
bij de uitmuntende prestatie van het eerste gemengde seni-
oren zondagteam van Tennisclub Zandvoort. Komend seizoen 
speelt dit eerste team Eredivisie in Zandvoort. 

pen. “Het kost wel het een en 
ander maar daar komen wij 
wel uit”, gaf Weijers aan.

Spannend
Afgelopen zondag werd het 
tweede gemengde senioren 
team ook kampioen en pro-
moveert hierdoor naar de 
eerste klasse. De Zandvoorters 
moesten de laatste speelronde  
winnen van de nummer 
drie, De Gouw/Zaandam en 
dan ook nog met minimaal 
één punt meer dan de op 
dat moment nog nummer 1,  
Van Dam/Soestdijk die op 
bezoek gingen bij Festina/
Amsterdam. Zandvoort speel-
de 4-4. Toen even later het be-
richt doorkwam dat Van Dam 
5-3 had verloren, kon het feest 
losbarsten!

Kansloze nederlaag softballers

DSS, dat beschikt over een 
aantal zeer ervaren spelers, 
nam al in de 1e inning een 2-0 
voorsprong na maar één honk-
slag geproduceerd te hebben. 
De rest deden drie ZSC-veld-
fouten. Het maken van fouten 
zorgde er ook in de 2e inning 
voor dat op twee honkslagen 
en vijf fouten, DSS de voor-
sprong kon vergroten tot 7-
0. Alleen in de 3e inning wist 
ZSC de Haarlemse verdediging 
in de problemen te brengen. 
Edgar Koper werd door een 3-
honkslag van Jeroen van Soest 

Softbal

De herensoftbalploeg van ZSC heeft de uitwedstrijd tegen  
het Haarlemse DSS 2 kansloos met 12-2 verloren. De Zand-
voortse softballers bleken niet in staat om DSS enige tegen-
stand van betekenis te bieden. Al na vijf slagbeurten was het 
over en uit.

over de thuisplaat geholpen. 
Van Soest volgde hem na een 
honkslag van Jeroen van ’t 
Wout, 7-2.

Daarna was het over en uit 
met de Zandvoortse aanval, 
die geen antwoord had op 
het werpen van oud-interna-
tionaal Frans Dautzenberg. 
In 4e inning was het pleit he-
lemaal beslecht nadat voor-
malig honkbalinternational 
Frank Koot met een homerun 
de eindstand op 12-2 had be-
paald.     

Veel mutaties bij SV Zandvoort

Meest opvallende overschrij-
ving is die van talent Mitchel 
Post (za.) naar Telstar. Post 
is door zijn optreden in het 
FCNH van Ton Ojers in de ‘pic-

ture’ van diverse verenigingen 
gekomen. Er vertrekken ook 
twee zondagspelers: Daan 
Riemeijer naar Hilversum en 
Dave Ruijzenaars naar DSS.

Stoppen
Ian Beekelaar (za.), Edward de 
Jonge Urbach (zo.), Maarten 
Koper (zo.), Pieter Ontano (zo.), 
Rob Smits (za.), Jordi Paap (za.) 
en Marcel Wawoe (za.) gaan of 
lager spelen of stoppen met 
voetbal.

Zaterdagelftal
Naar de zaterdagafdeling ko-
men de volgende spelers: Max 

Voetbal

Tot 31 mei 23.59 uur konden 
amateurvoetballers door mid-
del van een overschrijvings-
formulier aangeven of zij het 
komende seizoen bij een an-
dere vereniging willen spelen. 
Bij SV Zandvoort zijn er nogal 
wat spelers die in Zandvoort 
willen voetballen of terugko-
men naar Zandvoort.

Aardewerk (zo.), Selmedin 
Ahmetovic (A1), Bas Blaauboer 
(zo.), Hans Engl (zo.), Jayme 
Heesemans (Rijnvogels), Misha 
Hormeño Aardewerk (ADO ‘20), 
Shakar Jamal (HFC), Michel van 
Kampen (ADO ‘20), Roberto 
Molina (HFC), Yuri van de Poel 
(RCH) en Remco Ronday (RCH).

Zondagelftal
Naar de zondagafdeling ko-
mend de volgende spelers: 
Ken Dorissen (A1), Mark Hoppe 
(Wijk aan Zee), Jordi Joachim 
(--), Giray Kol (EDO), Mattijs 
Mans (A1), Michel van  Marm 
(Wijk aan Zee), Paul Smit (za), 
Stephan Smit (--) en Sander 
van der Wal (Wijk aan Zee).

ZSC clubkampioenschappen tennis

Diverse categorieën staan 
op de rol. Singles, dubbels 
en mixed dubbels komen 
allemaal aan de beurt . 
Inschrijven staat voor leden 
open via een formulier dat in 

het clubblad is afgedrukt. 

Kampioen kan titel 
niet verdedigen
De kampioen van de laatste 
drie jaar bij de heren, Arjen 

Vanaf 25 juni tot en met 8 juli zijn weer de ZSC clubkampi-
oenschappen tennis. Een bijzonder toernooi dat al een aantal 
jaren op de banen bij het clubhuis van ZSC wordt afgewerkt.

Molenaar, kan dit keer zijn ti-
tel niet verdedigen. Vanwege 
een door het bestuur opge-
legde schorsing, waarvan de 
gronden onduidelijk zijn, is hij 
tot en met het toernooi niet 
welkom op de banen van ZSC. 
Dit jaar zal dus een nieuwe 
herenkampioen gehuldigd 
worden.

Staand vlnr. Mitchell v.Hamburg, Angelo Timmer, Arjan Boelens, Nichol Felix, 
Jasper Wille, Louie Dunkin. Gehurkt vlnr. Wouter de Bruijn, Rokus Koper, 
Kenny v.Velthoven, Dylan Kreuger, Robin Beumer, Bud Water.

Tennis

Tennis

Zandvoorts Open staat weer voor de deur

Maandag 9 juli gaat het weer 
gebeuren: het ‘Zandvoorts 
Open’ op de banen van 
de KGCC. Permanent in 
Zandvoort wonende golfers, 
die over een geldig (2007) Golf 
Waardigheidsbewijs (GVB) be-
schikken, kunnen zich van 12 
tot en met 15 juni aanstaande 
via een formulier inschrijven. 

De wedstrijdvorm is 18 holes 
Stableford met een ‘shotgun’ 
om 11.00 uur. Het formulier 
is verkrijgbaar bij de caddie-
master (tel: 023-5718456) en 
moet op de dagen voornoemd 
volledig ingevuld en onderte-
kend ingeleverd worden. Wel 
is er enige restrictie: voor de 
dames geldt een max. exact 

Het door de Kennemer Golf & Country Club (KGCC) jaarlijks ge-
organiseerde ‘Zandvoorts Open’ staat weer voor de deur. Inwo-
ners van onze gemeente, die permanent hier wonen, kunnen 
zich weer inschrijven voor deze immens populaire wedstrijd.

handicap van 30.7 en voor de 
heren 31.8 en men moet dus 
permanent in onze gemeente 
woonachtig zijn.

Maximum aantal 
deelnemers
Er is een limiet van 88 deel-
nemers. Indien er meer in-
schrijvingen zijn, zal er geloot 
worden voor deelname. De in-
gelote deelnemers krijgen in de 
week van 25 juni aanstaande 
een bevestiging van dat ze mee 
mogen doen en meer informa-
tie over de wedstrijd.

Golf

Veel races in Superraceweekend

Onder de liefhebbers zitten 
ook enkele coureurs uit de 
Nationale raceklassen. In de 
Volkswagen Endurance rijdt 
bijvoorbeeld het bekende 
duo Ronald Morien en Ferry 
Duivenvoorde mee, die in 
de Seat Cupra Cup het klas-

sement aanvoeren. Ook Rob 
Kamphues van het KRO-auto-
programma PK rijdt mee in de 
VW Endurance. 

Keff
In de BMW E30 klasse rijdt Ard 
Keff mee. De lange Zandvoorter 

16 Verschillende raceklassen zijn er in het weekend van 9 en 
10 juni te zien op Circuit Park Zandvoort. De races worden  
georganiseerd door de Stichting DNRT, waarin verschillende 
liefhebbers aan de start komen.

boert goed in het tussenklas-
sement, na een aantal over-
winningen op Zandvoort en 
in Zolder. Voor Keff zal het een 
druk weekend worden, want 
hij komt maarliefst vier keer 
in actie. 

De races beginnen zaterdag  
9 juni en zondag 10 juni om 
9.00 uur. Door de sponsors van 
de diverse teams worden toe-
gangskaarten gratis verspreid.

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: 

De adverteerders van deze week

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Alex
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Del Mar, Café Restaurant
Esprit - Confet’ti B.V. 
Esprit - Confet’ti B.V. 
Fairy Golf
Fritures d’Anvers

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
K.V.S.A.
Kroon Mode
Meijer Advocaten
Meijershof, Restaurant
Motorrijschool Goede
Never Stop Trying
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt Boomhut
Rennes Snackhouse
Sandbar
Take Five
Van Schaik, makelaar
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Het kampioens team
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• Goed onderhouden 2-kamerrecreatiewoning
op de 1e verdieping van complex De Schelp gelegen

• Dit complex is rustig gelegen, beschikt over een riante
binnentuin en ligt nabij een uitgestrekt duingebied

• Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur
• Woning wordt verkocht inclusief de inboedel
• Woonoppervlakte ca. 45 m2

Vraagprijs: € 139.500,-

 WILLEMSTRAAT 11 ZANDVOORT

• Gerenoveerd karakteristiek woonhuis uit 1883 
• Sfeervolle woonkamer met openhaard en moderne keuken
• 2 slaapkamers, moderne badkamer o.a. v.v. ligbad,

separate douchecabine uitgevoerd in wittinten
• Knusse besloten patio met schuurtje en achterom 
• Deze woning beschikt over authentieke details
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

 KAREL DOORMANSTRAAT 8/5 ZANDVOORT

• Licht en ruim 4-kamerappartement aan de boulevard
op de 3e etage gelegen

• Lichte woonkamer met openhaard, geweldig uitzicht over 
strand en zee en balkon op het zuidwesten

• Nette keuken, 3 slaapkamers en badkamer v.v. hoekbad
• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs € 249.500,-

 WILHELMINAWEG 13 ZANDVOORT
• Charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande

20er jaren woning met fraai aangelegde voor- en achtertuin
• Garage en oprit voor meerdere auto’s
• De woning beschikt over authentieke details
• O.a. v.v. royale L-vormige living met serre, moderne keuken, 

5 slaapkamers en luxe badkamer
• Woonopp. ca. 170 m2, perceelopp. 316 m2

Vraagprijs € 249.000,-

 DE SCHELP 81 ZANDVOORT

 SCHUITENGAT 109 ZANDVOORT
• Op de 6e etage van “Residence d’Orange”,

mooi gelegen 2-kamerhoekappartement
• Vlak aan zee en v.v. ruim balkon op het zuiden
• Het complex heeft een mooie entree en is v.v. een lift
• De garage is separaat te koop
• De woning dient gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs € 224.500,- (appartement)

 DE RUYTERSTRAAT 2/6 ZANDVOORT

• Ruim 3-kamerhoekappartement (v.h.4 kamers) aan de 
boulevard gelegen met uitzicht op boulevard en zee!

• Eetkamer, royale woonkamer, nette keuken,
2 slaapkamers en badkamer v.v. ligbad

• Het appartement is in 2005 nagenoeg compleet verbouwd 
en is direct te betrekken!

• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 689.000,-

Vraagprijs: € 274.500,-

 PATRIJZENSTRAAT 32 ZANDVOORT
• Zonnig gelegen modern 3-kamerappartement

(verbouwd naar 2) met fraai uitzicht over de zuidduinen
• Op de 3e verdieping gelegen met een balkon op het zuiden
• L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers) met erker en balkon
• Moderne keuken v.v. diverse apparatuur
• Ruime slaapkamer met toegang tot de badkamer en balkon
• Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs € 179.000,-

€ 17.500,- (garage)

Aankoopadvies

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!

Verhuren?

Ook voor de verhuur van uw woning, 
beleggingsobject of bedrijfsruimte 

kunt u bij ons terecht.

Kijk op onze website www.cvl.nu, 
klik op “beheer” voor

uitgebreide informatie.

Ons kantoor is dagelijks geopend 
van 8:30 uur tot 17:30 uur 

(zaterdag & zondag gesloten)

CVL_Adv_ZC0723.indd   1 05-06-2007   14:16:59



De uitbaters van haringkraam 
‘Arie Koper’ op het Raadhuis-
plein, hebben woensdag de 
eerste Hollandse Nieuwe 
aangeboden aan het college 
en aan de ambtenaren in het 
raadhuis. 

Zandvoortse 
Courant 

�

Geldig t/m zondag 10 juni

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• pompoenpitten brood € 1.00

• Gemengde vruchtenschelp

  € 5.95

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht.

 

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

�

De Mannetjes
Boevé vrijgesproken

‘De weg naar de post 
van burgemeester ligt 

dus gewoon open’

19, 20 en 21 juni vergaderingen 
van de commissies.
Lees de gemeente-advertentie voor de 
geagendeerde onderwerpen. 

Let op!
Sluitingsdatum

winning outit-wedstrijd
van Esprit!

Zie pagina 10

Eerste Hollandse Nieuwe voor burgemeester

Toen Arie Koper jaren geleden 
zijn haringkraam begon, heeft 
hij de allereerste nieuwe ha-
ring die hij in zijn kraam kreeg, 
aangeboden aan de nieuwe 
burgemeester, Rob van der 
Heijden. Van der Heijden staat 
op het punt om met vervroegd 
pensioen te gaan en daarom 
wilden de ondernemers hem 
voor de twee en tevens laatste 
keer in zijn loopbaan verrassen 
met het zilte zeebanket.

Zonder dat iemand van het col-
lege het wist hebben de dames 
van het bestuurssecretariaat 
en Arie Guijt (van Haringkraam 
Arie Koper) bekokstoofd dat 
tijdens het collegeoverleg, de 
nieuwe haring binnen werd 
gebracht. De eerste reactie 

was er een van verbazing, 
daarna alleen maar lachende 
gezichten van de heren be-
stuurders. De burgemeester 
liet zich niet onbetuigd en liet 
direct een prachtige haring zijn 
mond inglijden met als reactie: 
“Heerlijk!” Ook had Guijt voor 

PvdA wil buslijn Schiphol – Zandvoort
De PvdA-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland 
wil dat er een busverbinding komt tussen Schiphol en 
Zandvoort. Daarmee willen ze bereiken dat de bewo-
ners van Hoofddorp makkelijker naar de kust kunnen en 
dat er een rechtstreekse verbinding komt tussen Zand-
voort en Heemstede. Ook de bereikbaarheid van het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp en het dagziekenhuis 
in Heemstede zou door de nieuwe buslijn sterk verbe-
terd worden.

De plannen komen er op neer 
dat de nieuwe buslijn in eerste 
instantie gebruik maakt van 
het tracé van de Zuidtangent 
en daarna via NS-station 
Heemstede/Aerdenhout 
over de Zandvoortselaan naar 
Zandvoort zal rijden.

Protest
Voor er ook nog maar iets van 
de plannen op papier staat 
laat staan deinitief is, heeft 
zich in Aerdenhout al een pro-
testgroep gevormd die vreest 
dat hun woonplaats door een 
busbaan in tweeën verdeeld 

zal worden. Veel positiever over 
de plannen wordt er gedacht 
in Hoofddorp en Heemstede, 
die grote voordelen zien in 
een rechtstreekse busverbin-
ding met de kust. Uiteraard is 
ook de Zandvoortse afdeling 
van de PvdA positief. Zij on-
derschrijven de plannen met 
hun partijgenoten uit de regio 
volledig. Op welke termijn de 
plannen tot uitvoering kunnen 
worden is nog niet duidelijk. 

alle ambtenaren, die woensdag 
op het raadhuis aanwezig wa-
ren, een haring meegenomen. 
Naar verluidt waren de reacties 
geweldig, alleen wethouder 
Toonen gaf zijn haring aan de 
burgemeester. Die houdt dui-
delijk niet van de traktatie.

Actueel P3  Wolkbreuk
Première P7 Shrek de derde!

BZ Journaal P�5 Haringproeverij
Heden & Verleden P22 Wim Gertenbachschool
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Dorsman Assurantiën
voor al uw verzekeringen.

Direct 
geregeld.

www.dorsman.nl
Of bel: 5714534

De laatste keer

De eerste keer
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Cartoon  Hans van Pelt

Column

Vindt onze moeder aan-
dacht wel oké. Ook al zegt 
ze van niet! Vandaag wordt 
ze 65 jaar, de dreesleeftijd. 
Vijvenvijftigplussers we-
ten wat daar mee bedoeld 
wordt, maar de generatie 
van ons: 40- weet dat niet… 
Voor ons is 65 jaar ver van 
m’n bed show. Volgens ons 
vindt onze moeder dat ook 
want ze wil niks aan haar 
verjaardag doen, zegt ze. 
“Echt niet mam??” “Neehee, 
echt niet.” We houden be-
raad want als mijn moeder  
“neehee” zegt, bedoeld ze 
vaak: “jahaa.” Maar in dit 
geval zijn we niet helemaal 
zeker van onze zaak. 
In haar columns schrijft 
ze vaak ja en denkt ze zelf 
soms nee. Gewoon om de 
boel spannend te houden, 
om een reactie uit te lok-
ken. Dus… houdt ze er wel 
van om in de aandacht te 
staan? Toch maar wel een 
advertentie in de krant? Een 
ingewikkeld of origineel 
kado? Een groot spandoek 
over de Haarlemmerstraat: 
Nel is 65 toeter 3x? Wat doen 
we? Origineel maar niet in-
gewikkeld: we schrijven een 
column op de plek waar zij 
haar tweewekelijkse relaas 
doet. Soms mild maar soms 
ook op het randje van kan 
het wel, kan het niet? 
Eén ding is zeker, ze schrijft 
niet om te kwetsen maar 
om op zaken een ander 
licht te laten schijnen, om 
de boel eens goed wakker te 
schudden. En dat doen wij 
vandaag ook! Verwachten 
doet ze het niet, of we te 
ver gaan weten we niet, 
maar we doen het om Nel 
Kerkman onder de aan-
dacht te brengen! Mam, 
hopelijk vind je het toch 
wel ijn al die aandacht en 
65 jaar worden is een fan-
tastische leeftijd. Van harte 
gefeliciteerd. Nog veel ijne 
en vooral ook gezonde ja-
ren gewenst! Gisteren is 
geschiedenis, morgen is 
toekomst maar vandaag is 
een kadootje! Iedereen die 
haar vandaag tegenkomt; 
feliciteer haar, aandacht is 
ijn!

Volgens ons...
Burgerlijke stand

2 JUNI - 8 JUNI 2007 
Geboren: 
Soia Fiori, dochter van: Waaning, Emiel Alexander  
en: Veeren, Karina Michelle.
Sjakie Juliëtte Hillieanne, dochter van: Weijers, 
Frank Gerald en: Visscher, Janneke Hendrike Bertina.
Nika Alida, dochter van: van Essen, Rudolf en:  
Winkel, Jessica Estella.
Lynn, dochter van: Goede, Robert en: Balk, Mandy.
Otar Robert, zoon van: Block, Ludo en: Bolt, Tjitske 
Regina.
Gehuwd:
van Veen, Marcel Alexander en: Happe, Francisca Maria.
de Kock, Guido en: Boers, Ingeborg Birgitta.
Wassen, Emile en: Speerstra, Nicolette Christine.
Westra, Mark Henk Louis en: Vinken, Fernandina.
Overleden:
Paap, Arie, oud 77 jaar.
van Veen geb. Slagter, Gerbrandina Johanna, 
oud 93 jaar. 
van de Ven geb. Reus, Christina, oud 76 jaar.
Heinen geb. Hibma, Wilhelmina, oud 87 jaar.
van Gasteren geb. Paap, Neeltje, oud 87 jaar.
van der Kuip, Ferdinand, oud 80 jaar.
Post, Margaretha Cornelia Maria, oud 59 jaar.

Waterstanden
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07

Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG �7 JUNI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur dr. S. Baars
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur Prof. Dr. M. den Dulk uit Amsterdam
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. C. van Ogtrop 

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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Naast de gewone kaart
hebben wij ook dagelijks
wisselende specialiteiten!

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Kerkdiensten

Wolkbreuk 
zorgt voor grote overlast

Het centrum van het dorp was 
slechts moeizaam te bereiken 
omdat de politie en de brand-
weer diverse straten, waar de 
putdeksels door de kracht van 
het water omhoog waren ge-
komen, had afgesloten. Met 
man en macht werden de dek-
sels, na het zakken van het wa-
ter, door een particulier bedrijf 
weer op hun plaatsen terug-
gelegd. De Frans Zwaanstraat 
veranderde in een zwembad, 
met name het gedeelte bij de 
kruising met de Lijsterstraat. 
Ook Bentveld ontkwam niet 
aan de overlast. De brandweer 
was tot middernacht bezig om 
de ondergelopen garages en 
kelders weer droog te krijgen.

 Het zou heel anders verlopen 
voor de circa 550 lopers van 
de wandelvierdaagse. Vrijdag 
zou die feestelijk afgesloten 
worden. De lopers van de 10 
km. waren nog maar amper 
gestart toen de organisatie 

door de politie Kennemerland 
werd gewaarschuwd voor 
noodweer. In allerijl werden 
ze teruggehaald. De 10 km. 
zou door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen gaan 
en dat was veel te gevaarlijk. 
Twee lopers waren het hek van 
de duiningang al gepasseerd 
en werden door het Rode Kruis 
opgehaald. De 5 km. was nog 
met de startprocedure bezig 
toen tot afgelasting werd be-
sloten. Veel lopers moesten 
zelfs nog een startstempel ha-
len. De laatste afstand werd di-
rect door de organisatie afge-
last en iedereen die de eerste 
drie dagen had gelopen, kreeg 
evengoed het fel begeerde 
aandenken. Nadat een ieder 
zoveel mogelijk beschutting 
had gevonden tegen het met 
bakken neervallende water, 
kon de organisatie de balans 
opmaken en werd iedereen 
teruggevonden.

Pluvius liet vrijdagmiddag een hevig noodweer boven Zand-
voort losbarsten. De lager gelegen gedeelten van onze bad-
plaats kregen weer te maken met wateroverlast ten gevolge 
van de vele honderden kubieke meters hemelwater die in één 
keer door het riool afgevoerd moesten worden.

Lieve Frank & Janneke

Gefeliciteerd met jullie dochter

Sjakie Juliëtte

Edwin, Hilleke, Sterre, Linde
Zomer & Lieve

Je geeft het hem niet, maar het
is toch echt waar

Jaap Schuiten 
wordt 80 jaar!
16 juni 2007

Lieve Jaap/Paps
Gefeliciteerd met je 80e verjaardag.
Maak er een gezellige dag van!

Veel liefs, Died, Monique, Rob

Lieve opa

Gefeliciteerd met je 
80e verjaardag.

Dikke knuffels,

Sven

Frans Zwaanstraat 20.30 uur Foto: Theo Schoonebeek

Laatste raadsvergadering 
burgemeester 

Allereerst werd Dick Suttorp 
voor de tweede keer door 
OPZ voorgedragen als 
plaatsvervangend raadslid. 
Dat was nodig omdat het 
ziekteverlof van Peter Boevé 
met een tweede periode is 
verlengd. CDA fractievoor-
zitter Gert-Jan Bluijs zei dat 
hij het vreemd vond dat OPZ, 
al voordat Boevé veroordeeld 
was, de banden met hem had 
doorgesneden: “Neem maar 
van mij aan dat de heer Boevé 
in september zijn rechtma-
tige plaats in de vergadering 
weer inneemt en dat de OPZ-
fractie met een kwart zal zijn 
afgenomen.” Na stemming 
werd Suttorp met 8 tegen 5 
stemmen benoemd en werd 
hij door de burgemeester ge-
installeerd. 

Motie
Via Bruno Bouberg Wilson 
vroeg OPZ de raad om uit-
spraak te doen over de woor-
den die Fred Kroonsberg 
(PvdA) in de vergadering 
van 3 april aan het adres 

van Bouberg Wilson richtte. 
Voordat er -op verzoek van 
Kroonsberg- geschorst werd, 
had Jerry Kramer (VVD) al ge-
protesteerd tegen de gang 
van zaken door zich uit de 
vergadering terug te trekken. 
Na de schorsing verklaarde 
Nico Stammis (PvdA) dat 
zijn fractie volledig achter 
Kroonsberg bleef staan. Dit 
was voor VVD-raadsleden 
Belinda Göransson en Fred 
Henrion Verpoorten het sein 
om Kramer te volgen naar de 
gang. Toen uit stemverklarin-
gen bleek dat de motie niet 
zou worden aangenomen, 
trok Bouberg Wilson op ver-
zoek van Fred Paap (VVD) de 
motie in.

Na aloop van de vergadering, 
in de wandelgangen, werd er 
alweer tussen de twee kemp-
hanen gesproken en later, in 
een bekend Zandvoorts café, 
werd voor de ogen van vele 
aanwezigen, waaronder een 
wethouder, de vrede beze-
geld!

Vorige week donderdag heeft burgemeester Rob van der He-
ijden zijn laatste reguliere raadsvergadering voorgezeten. Het 
werd een ‘snelle’ vergadering, al rond 21.15 uur kon aan het 
laatste agendapunt worden begonnen. 

Raadslid vrijgesproken 
van verkrachting

De rechtbank achtte de ten 
lastenlegging niet bewezen 
en sprak het raadslid, dat 
ondertussen de contacten 
met zijn partij heeft verbro-
ken, vrij. Boevé heeft altijd 
ontkend dat hij zich schul-
dig heeft gemaakt aan ver-
krachting. Volgens hem had 
hij regelmatig voor geld seks 
met de man, die verslaafd 
was aan drugs en alcohol. 
“Van dwang is echter nooit 
sprake geweest”, aldus het 
raadslid.

Terugkeer
Wanneer en of Boevé weer te-
rugkeert in de raad is nog on-
zeker en ligt aan hem. Vorige 
week verleende burgemees-
ter Van der Heijden hem voor 
de tweede keer ziekteverlof, 
dat in september afloopt. 
Ondertussen is Dick Suttorp 
voor de tweede keer geïnstal-
leerd als plaatsvervangend 
raadslid. Als Boevé terugkomt, 
zal Suttorp plaats moeten ma-
ken en heeft OPZ waarschijnlijk 
nog slechts 3 zetels in de raad.

OPZ-raadslid Peter Boevé is vorige week woensdag vrijgespro-
ken van de beschuldiging van verkrachting. Tegen hem was 
een straf van anderhalf jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, 
geëist omdat hij volgens het Openbaar Ministerie jarenlang 
zijn toenmalige vriend zou hebben verkracht.

Politiek

Onze zeehond zwemt naar huis
een warm, liefdevol eeuwig thuis.
Onze tranen vullen je laatste zee.
Onze liefde voor jou,
dragen we voor altijd met ons mee.

Op zijn eigen wijze is ingeslapen onze

Ike Beer
“Heezendoorn’s Eisenhower”

9 juni 2007, hij werd bijna 5 jaar

René en Janneke van Densen
Zandvoort

If tears could build a stairway
and memories a lane,
I’d walk right up to heaven
and bring you home again.

Marina
Eethen
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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)

Acties voor Eldorado
Dat de saamhorigheid op het 
Zandvoortse strand groot is, 
blijkt wel uit de actie die 
onder de strandpachters is 
ontstaan om geld en goede-
ren bijeen te brengen voor 
de eigenaren van het on-
langs door brand verwoestte 
strandpaviljoen Eldorado. Alle 
strandpachters doen mee en 
er is zelfs op zondag 17 juni 
een beneietopening voor de 
benadeelden. De strandpach-
ters vereniging heeft haar 
rekeningnummer openge-
steld voor particuliere giften: 
56.59.28.929 tnv Vereniging 
van Strandpachters te 
Zandvoort onder vermel-
ding van: Actie Eldorado. Ook 
Bianca Dorsman heeft als 
particulier initiatief een reke-
ningnummer geopend waar-
op giften voor het Eldorado 
van Tony O’Shea gestort kun-
nen worden: 67.55.88.332 en 
indien u meer informatie van 
haar wilt hebben kunt u bel-
len met 06-20086608.

Buslijn 81 en 84
Een verontruste busreiziger 
stelde zich de vraag of het 
juist is dat Connexxion bus-
lijn 81 in de periode van 1 juli 
tot 25 augustus 2007 niet 
zal rijden. De verontrusting 
wordt veroorzaakt door een 
tekst op de vertrektijden-
bordjes bij diverse haltes. 
Navraag bij Connexxion 
leerde gelukkig dat het een 
foutieve vermelding is en 
dat lijn 81 dus ook van 1 juli 
tot 25 augustus gewoon 
blijft rijden. Per 1 juli komt 
er echter wel een buslijn bij. 
Tot 29 september rijdt lijn 84 
van het Stationsplein naar 
het Bloemendaalse strand. 
Nu rijdt lijn 84 alleen nog 
op zaterdag en zondag elk 
kwartier heen en terug. 
Vanaf 1 juli kan dagelijks 
van deze dienst gebruik 
gemaakt worden. Vanaf 25 
augustus tot 29 september 
wordt weer alleen in het 
weekend gereden.

Defect
Bij Boulevard Barnaart (te-
genover NH Hoteles) is er een 
waarschuwingslicht dat gaat 
branden wanneer een bus van 
Bloemendaal naar Zandvoort 
rijdt. Die moet daar namelijk 
de rijbaan kruisen en heeft 
voorrang op het overige ver-
keer. Dit licht is al weken de-
fect. Nu bus 84 frequenter van 
en naar Bloemendaal gaat rij-
den moet het licht snel wor-
den gerepareerd. Zo moeilijk 
kan dat niet zijn: nieuw lampje 
erin en klaar is Connexxion.

Oproep voor 
jubileumboek

Het Wim Gertenbach College 
bestaat 50 jaar en bij een jubi-
leum hoort natuurlijk een reü-
nie en een jubileumboek. Het 
organisatiecomité is keihard 
bezig om anekdote’s, verhalen 
en foto’s vanaf het begin tot 
heden te verzamelen. Via de 
website heeft men geprobeerd 
om dit soort zaken binnen te 
krijgen maar om de een of an-
dere duistere reden is het on-
mogelijk om het formulier te 
openen. Daarom doet Gerard 
Hokke een beroep op een ie-
der die al iets heeft ingeleverd, 
dit alsnog op de reünie mee 
te nemen of via info@wim-
gertenbachcollege.nl naar de 
school te mailen. Mochten er 
ook nog oud-docenten zijn die 
dit lezen en zich nog niet heb-
ben aangemeld, dan worden 
die verzocht zich even te mel-
den (tel. 5713782). Zij en alle 
oud leerlingen zijn natuurlijk 
van harte welkom. Ter info: er 
zijn twee indelingen voor deze 

reünie gemaakt. Op vrijdag 
15 juni staat de school open 
van 19.00 tot 22.00 uur voor 
oud-leerlingen uit de periode 
1997-2006) en op 16 juni van 
14.00 tot 20.00 uur voor alle 
oud-leerlingen uit de periode 
1950 -1997).

Vijfde Taizédienst
Op vrijdagavond 15 juni is in 
de Protestantse Kerk aan het 
Kerkplein voor de vijfde keer 
een Taizédienst. Het thema 
dit keer is ‘Vertrouwen’. Ook 
deze oecumenische dienst 
bestaat weer uit meerstem-
mige zang, enkele lezingen, 
stilte en gebed. De bijeen-

komst duurt een half uur en 
de aanvang is 19.30 uur. Na 
afloop is er koffie en thee. 
Wie 15 juni wil meezingen, 
kan al om 19.00 uur terecht 
in de kerk. Daar worden de 
verschillende liederen alvast 
meerstemmig doorgenomen 
met behulp van liedmap-
pen.  

Beeld- en 
Geluidsmuseum
Als het aan wethouder 
Gert Toonen ligt, zal binnen 
twee jaar het beeld- en ge-
luidsmuseum met de privé 
collectie van Jelle Attema 
in Zandvoort komen. Dat 
vertelde Toonen zaterdag-
morgen in het actualiteiten-
programma Goedemorgen 
Zandvoort van radio ZFM. 
Waar het unieke museum 
gevestigd wordt, is nog niet 
bekend. Maar dat het een 
toeristische trekker zal wor-
den, is een ding wat zeker is. 

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Het dierenleed 
dat karbonade heet

Heren, het zal u maar gebeu-
ren: een vlijmscherp mesje 
en tschop, tschop… balletjes 
weg, onverdoofd. Dat en nog 
veel meer leed overkomt da-
gelijks duizenden biggetjes. 
De Stichting Varkens in Nood 
heeft als missie met be-
schaafde en spraakmakende 
campagnes consumenten en 
supermarkten er van te over-

tuigen dat varkens een beter 
leven verdienen. 

Elk jaar worden in ons land 
20 miljoen varkens ‘geprodu-
ceerd’. Als je ze achter elkaar 
zou zetten, krijg je een var-
kenspolonaise van hier tot 
Australië. Helaas, geen feest-
gedruis voor de varkens in de 
bio-industrie. 

Karen van Holst Pellekaan, beter bekend als Bep Brul van de 
TV-serie Loenatik en ambassadrice van de Stichting Varkens in 
Nood, was afgelopen vrijdag in Zandvoort. Ondersteund door 
haar hartsvriendin, de 100 kg wegende zeug Hannie, brulde 
Bep om aandacht voor het dierenleed in de bio-industrie. 
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Week 24 • 2007
Juni
Expositie C-Art: In bibliotheek Duinrand 
exposeren Josette Caelen, Jose en Joke 
Coenraad

Classic Concerts: ‘Klanken die klinken 
als een nachtegaal’, Ensemble Rossignol 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Midzomernachtfeest: Openlucht 
muziekfestival in het centrum 

Mini United: Circuit Park Zandvoort

Juli
EK Jetski: Europese Kampioenschappen 
in de Noordzee, voor strandpaviljoen 15

NK Beach Hockey: Beach Hockey tour 
bij strandpaviljoen 1b

Zandvoort (A)live: Strandfestival met 
live muziek bij paviljoens 13 t/m 16

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

www.visschotels.nl 

www.visschotels.com

Gevraagd full-time

personeel voor 

de bediening.

Geopend:

Woensdag t/m vrijdag v.a. 15.00 uur

Zaterdag en zondag v.a. 10.00 uur

Maandag en dinsdag gesloten

Café restaurant

Haltestraat 13 - 023 5714738

Zomerplanten 
groot assortiment!

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

’t Familie Restaurant
te Zandvoort

is om ons team te versterken 
voor het seizoen op zoek naar:

Medewerkers 
voor de bediening

Keuken/afwashulp
leeftijd ± 20 jaar

Voor info bel: 023-5712537 – 06-16177381
Vragen naar Bas

75 75

(advertentie)
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Na 60 jaar zijn de frietjes nog heerlijk
De allereerste advertentie van het familiebedrijf Pieters werd 
in mei 1947 in de Zandvoortse Courant geplaatst. Ondertus-
sen bestaat het bedrijf fritures d’Anvers na 60 jaar nog steeds  
en wordt nu voortgezet door Claudia Pieters en haar man 
John Eggengoor. Twee hardwerkende jonge ondernemers die 
samen ook het 75 jaar jubileum willen vieren.

door Nel Kerkman

Het was in de tijd dat de friet-
jes nog onbekend waren ‘bo-
ven de rivieren’. Tijdens een 
vakantie in Zandvoort kwam 
de opa van Claudia Pieters, 
die een bedrijfje in friteuses 
had,   tot de ontdekking dat 
daar een mogelijke toekomst 
lag. Zandvoort was toen al 
bekend als badplaats maar er 
waren nog geen frietjes te be-
kennen. Het echtpaar huurde 
de slachterij (Kosterstraat 
15) van vleeschhouwer Heck 
en introduceerde het eer-
ste Patates-frites-bedrijf in 
Zandvoort. De patatzaak was 
tevens showroom voor opa’s 
friteuses. Langzaam maar 
zeker werden de frietjes van 
Belgische oma en Brabantse 
opa een begrip. Er bestonden 
nog geen kroketten en mayo-

naise maar wel knakworsten 
en piccalilly. 

Brand
Later nam zoon John Pieters 
de zaak (die ondertussen al 
eigendom was) over en sa-
men met zijn vrouw Jenny 
gingen de zaken goed. Er werd 
niet veel aan de voormalige 
slachterij veranderd. “De mu-
ren zijn nog steeds betegeld 
met de authentieke tegeltjes 
(witjes) en als je goed kijkt 
zie je bij de grote deuren nog 
de haken waar de geslachte 
koeien aan werden gehangen. 
Onlangs zijn de vloertegels, 
waar de bloedsleuven nog 
in zaten, vervangen. Alleen 
de bovenverdieping is ge-
heel vernieuwd, nadat die in 
1986 was afgebrand”, vertelt 
Claudia, die zoveel mogelijk al-
les in dezelfde stijl wil houden. 

Motorrijschool Goede

“Ik ben begonnen als instruc-
teur bij een Haarlemse rijschool, 
maar vijftien jaar geleden heb 
ik de stap als zelfstandig onder-
nemer gezet en van mijn hob-
by mijn beroep gemaakt. In de  
jaren negentig was er een 
hausse van dertigers, die graag 
het motorrijbewijs wilden  
halen. Dat is nu wat minder  
geworden”, legt Goede uit.

Lessen
Gaico (trouwens een echte 
Groningse naam): “De leer-
lingen worden op een ont-
spannen en informele manier 
letterlijk ‘wegwijs’ gemaakt. 
Wat de motor betreft wordt,  
naast de eerste theorie over 
met name gevaarherkenning, 
gestart met 10-15 lessen op 
het oefenen voor het examen 
voertuigenbeheer. Dat doen 
we op parkeerterrein De Zuid. 
Daarna gaan wij de weg op 
met maximaal twee leerlin-
gen, die ik dan op passende 
afstand per mobiele radio via 
oortelefoontjes en portofoon 
instructies geef.”  

Wetgeving
Het motorrijbewijs kent twee 
uitvoeringen: de lichte en de 
zware categorie. In de leeftijd 
van 18, 19 en 20 jaar mag je al-
leen de lichte (tot 25 KW) ha-
len. “Het vreemde is echter, dat 
deze jongeren na twee jaar in 
het bezit te zijn van dit rijbe-
wijs (ook al rijdt men weinig 
tot niet) automatisch op een 
zwaardere motor mogen rij-
den. Dit is duidelijk een maas 

in de wet. In 2012  komt er door 
een EG-verordening een nieu-
we richtlijn en mag men pas 
vanaf 24 jaar een zwaardere 
categorie (meer dan 35 KW) 
gaan berijden.”  

Kreukelzône 
Natuurlijk is naast een goede 
motor ook de juiste kleding 
van belang, want zoals Gaico 
het verwoordt: “Vooral de jas/
pak is de kreukelzône! Het is 
nu eenmaal zo, dat motorrij-
ders meer gevaar lopen op de 
weg, waarbij helaas hersen-, 
nek- en rugletsels het trieste 
resultaat kunnen zijn.”

Motorcrossen 
Heeft hij zelf nog tijd voor 
hobby’s? “In het verleden 
deed ik veel aan motorcros-
sen en als goede (what is in a 
name?) amateur veel wedstrij-
den gereden in vooral Brabant, 
Gelderland en Drente. De laat-
ste jaren ben ik actief op het 
gebied van de ‘Supermoto’, een 
nog relatief onbekende sport. 
Hierbij wordt 70% van het 
parcours op de weg gereden 
en 30% op onverhard terrein. 
Dit jaar doe ik mee voor het 
Nederlands Kampioenschap, 
waarbij men zich in tien wed-
strijd een allround motorrijder 
moet tonen.”

Motorrijschool Goede is te vin-
den in de Troelstrastraat 34 en 
is zes dagen van de week (dus 
ook ’s avonds) geopend voor 
zowel auto- als motorrijlessen. 
Tel. 5714420.

door 
Erna Meijer

De 44-jarige Gaico Goede is in 1992 gestart met de enige motor-
rijschool in Zandvoort met vier lesmotoren in ver-

schillende categorieën. “Op mijn 13e reed ik 
al stiekem op een motoriets en die liefde is 

altijd gebleven”, aldus de aimabele Goede, 
die zowel op auto- als op motorgebied een 

erkend instructeur is en beschikt over de 
‘bevoegdheidspas’ van Innovam. 

Als je omhoog kijkt, zie je op 
de gevel van fritures d’Anvers 
een klein beeldhouwwerkje 
dat gemaakt is door Edo van 
Tetterode. Het stelt een zwe-
vende reuzenhand voor die ge-
baseerd is op de (H)Antwerpse 
legende. Vader John kreeg de 
gevelsteen van Edo tijdens het 
40 jarig bestaan van de zaak.

Toekomst
Op haar 22ste jaar nam 
Claudia, wegens de ziekte van 
haar vader, de zaak over. Het 
was voor haar geen onbekend 
terrein want als 12 jarige hielp 
ze al mee. In die periode leerde 
ze de ijne kneepjes van het 
vak: welke aardappelen mogen 
wel onder water en welke niet. 
Nog steeds worden de aardap-
pels (patat) met de hand ge-
pit en handmatig gesneden. 
De keuze van de sauzen is net 
als het assortiment link uit-
gebreid, maar het recept van 
de heerlijke frites is en blijft 
een familiegeheim. Inmiddels 
hebben Claudia en John twee 
kinderen en natuurlijk hopen 
ze ooit dat de vierde gene-
ratie fritures d’Anvers gaat 
overnemen. “Het is leuk als ze 
dat willen”, zeggen Claudia en 
John, “maar het is geen heilig 
moeten.” 

Feestje
“We hebben eigenlijk nooit 
goed een jubileum gevierd, 
altijd kwam er wel wat  
tussen. Daarom willen we 
komend weekend het 60  
jarige bestaan vieren. Het hele 
weekend kost de friet 60 cent. 
Zaterdagmiddag is er voor de 
kleintjes een ijskar en een 
clown en zondagmiddag, on-
der het genot van een hapje 
en drankje, een zanger.” Reken 
maar dat daar een overheerlijk 
bitterballetje bij zit. Daarvoor 
staat de naam Pieters garant!

Groen feestje in Circus Zandvoort
Komend weekend is het hele land ‘oficieel’ omgedoopt  
tot GROEN weekend. Zondagmiddag om 13.30 uur is name-
lijk een VOORvertoning van Shrek de Derde. En ook in Circus 
Zandvoort.

Aangezien het 17 juni Vaderdag 
is, krijgen vaders in Circus 
Zandvoort een speciale be-
handeling! Althans... groene 
vaders. Schmink je vader zon-

dag groen en je hebt meteen 
een leuk cadeautje voor hem, 
want hij mag dan gratis naar 
Shrek de Derde! Verder maken 
alle kinderen ook nog kans op 

een mooie prijs! Download op 
www.circuszandvoort.nl een 
kleurplaat van Shrek, Fiona 
of Peperkoekmannetje, kleur 
hem zo mooi mogelijk in en 
lever hem 17 juni in bij Circus 
Zandvoort. Je maakt dan kans 
op twee gratis bioscoopkaart-
jes voor een ilm naar keuze! 
VerSHREKkelijk je best doen 
dus!

Burgemeester Nawijnlaan 34  Zandvoort

Stationsstraat 17  Zandvoort 

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Kostverlorenstraat 111  Zandvoort

Prijs: op aanvraag

Dr. C.A. Gerkestraat 27rd  Zandvoort 

Vraagprijs:
€ 209.000,- k.k.

• Uniek woonobject: gerenoveerde, riante vrijstaande villa met 
praktijkruimte  en  oprit voor meerdere auto’s!

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar karakteristieke  
elementen;

• In 2002 is aan achterzijde van de villa een praktijkruimte  
gebouwd, welke voor vele doeleinden geschikt is;

• Praktijkruimte/souterrain: zwembad, relaxruimte, sauna,  
Turks stoombad, douchegelegenheid en kleedruimte;

• Begane grond: o.a. woonkamer met 2 open haarden,  
werkkamer, luxe keuken vzv inbouwapp., eetkamer, entree 
praktijkruimte met 3 werkkamers en vergaderruimte;

• 1ste verdieping: 5 slaapkamers/werkkamers, zeer luxe badkamer 
vzv alle comfort;

• De besloten achtertuin van ruim 400 m² grenst direct aan het 
“Kostverlorenpark” en is gelegen op het zuidoosten;

• Woonoppervlakte ca. 385 m², perceelgrootte ca. 1100 m²,  
inhoud ca. 1400 m³.

• 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, perceelgrootte  ca. 
350 m², inhoud ca. 370 m³.

Vraagprijs:
€ 549.000,- k.k. 

• Op B1-locatie in Zandvoort gelegen horeca-

bedrijf met bovenwoning te huur aangeboden!

• Horecabedrijf ca. 50 m² bvo (incl. toiletgroep en 

kelder);

• Bovenwoning ca. 45 m² incl. balkon op het 

oosten;

• Gebruik: momenteel horeca, ook ideaal voor 

bijv. kapsalon/schoonheidssalon o.i.d.;

• Overeenkomst: standaard ROZ, duur van de 

overeenkomst: 5 + 5 jaar;

• Ingangsdatum: per direct mogelijk!

Huurprijs: 
€ 1500,-- per maand excl. GWL

• Sfeervolle 30-er jaren 3-kamer (hoek)boven-

woning (2 woonlagen) aan de rand van het 

centrum!

• Gesitueerd op steenworp afstand van de  

duinen;

• Entree, hal, L-vormige woonkamer met erker, 

open haard en openslaande deuren naar  

balkon, moderne open keuken voorzien van  

inbouwapparatuur, moderne badkamer voor-

zien van douchecabine, wastafel en toilet,  

1 (voorheen 2) ruime slaapkamer met dakkapel;

• Het balkon is op het noordwesten gelegen;

• Garage aan het Schelpenplein separaat te 

koop;

• Woonoppervlakte: ca. 100 m², inhoud ca.  

255 m³.

NIEUW

Brederodestraat 89  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 875.000,- k.k.

• Een bijzonder royale vrijstaande villa met 

carport, oprit voor meerdere auto’s en zeer 

besloten, riante tuin!

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar karak-

teristieke elementen;

• Royale hal, sfeervolle woonkamer-en-suite met 

schouw en opensl. deuren naar aangrenzende 

eetkamer met schuifpui naar achtertuin,  

woonkeuken vzv div. inbouwapparatuur,  

bijkeuken/gastenverblijf, 2 luxe badkamers,  

4 slaapkamers;

• De besloten achtertuin is gelegen op het zuid-

oosten en heeft een oppervlakte van maar liefst  

ca. 230 m²!

• Woonoppervlakte ca. 180 m², perceelgrootte  

ca. 500 m², inhoud ca. 475 m³.

Claudia Pieters en echtgenoot John
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kans te geven om in aan-
raking te komen met klas-
sieke muziek! Dit lukt mede 
dankzij subsidie van de ge-
meente en het Casinofonds. 
Wat ook dringend nodig 
is, is aanvulling van het  
bestuur. Wij zijn naarstig 
op zoek naar nieuwe be-
stuursleden, want voor elke 
uitvoering is veel werk te 

verrichten, zoals het verza-
melen van informatie over  

de uitvoerenden en de 
diverse componisten, 
alsmede het ma-
ken van de posters 
en de program-
maboekjes”, zegt  
z e  w e r v e n d . 
Belangste l l ing?  
Ga eens naar de 

website: www.clas-
sicconcerts.nl. 

Grote evenementen
Het zou teveel zijn om alle 

succesvolle uitvoeringen 
te vermelden. Toch noemt 
ze een aantal namen: Louis 
van Dijk, Marco Bakker, de 
Mattheus Passion en recen-
telijk nog ‘Die Zauberflöte’  
in de Agatha kerk. “Helaas  
zijn wij genoodzaakt hiermee 
te stoppen omdat er teveel 
geld bij moet”, zegt ze ver-
drietig.
 
Hobby’s
Toch heeft ze nog tijd voor 
hobby’s. “Ik ben heel trots 
op en betrokken bij mijn vijf 
kleinkinderen. Bij allen ben 
ik bij hun geboorte geweest, 
wat een bijzondere ervaring 
is. Het is toch het doorgeven 
van het leven. Verder ben ik 
heel gelukkig met mijn volks-
tuin; ik beschouw het als 
mijn retraiteoord. Ik lees veel, 
waarbij vooral het mystieke 
en het spirituele mij boeit. 
Daarnaast doe ik aan yoga en 
ben ik ‘master NLP’ (neuron-
linguïstisch programmeren). 
En natuurlijk, hoe kan het an-
ders, klassieke muziek!” Een 
plaats in deze rubriek is dan 
ook volledig terecht.

Oké, strikt formeel gesproken is Toos Bergen geen dorpsge-
note meer, maar haar vele jaren in Zandvoort vlak je niet zo 
maar uit.  Al woont zij tegenwoordig in Amsterdam, toch blijft 
de 56-jarige intensief betrokken bij ons dorp.

Dorpsgenoten

Wie is Toos? “Ik ben geboren 
in Amsterdam in een Rooms- 
katholiek gezin met tien  
kinderen. Op mijn 20ste ben 
ik door mijn huwelijk op 
Zandvoort komen wonen. 
Bij de Zandvoortse 
Hockeyclub ging ik 
bij de damesve-
terinnen spelen. 
Helaas moest ik 
in verband met 
mijn rug stoppen 
toen er kunst-
gras kwam. 

Studie
Op de Hannie 
Schaftschool was zij 
actief in de medezeg-
genschapsraad, als lees- 
en overblijfmoeder en bege-
leidde zij op schoolreisjes. Op 
32-jarige leeftijd meldde zij 
zich aan bij de Moedermavo 
en slaagde er in om niet al-
leen dit te halen, maar ook 
het VWO-diploma en aan-
sluitend nog een éénjarige 
studie theologie tot en met 
de propedeuse. “Het was 
soms erg zwaar, want in die 
tijd strandde helaas mijn 
huwelijk, maar met behulp 
van drie medestudenten,  
die elkaar steeds weer wisten 
op te peppen is het toch ge-
lukt”, aldus de doortastende 
dame. 

Zandvoort 700
In 1991 ging Toos parttime bij 
de Bruna werken. “Dat heb ik 
vier jaar met veel plezier ge-
daan. De Stichting Zandvoort 
Promotie zocht in die tijd ie-
mand voor het secretariaat. 
Daarnaast ook de OVZ, het 
OPZ en de strandpachters 
en zo ben ik in 1995 voor mij-
zelf begonnen met Bureau 
Bergen. Ook heb ik onder 
andere voor ‘Zandvoort 700’ 
werk verricht”, aldus Toos. Dat 

werk doet ze nu niet meer 
maar sinds januari 2006 is 
zij nu parttime werkzaam 

in Heemstede bij de ‘Zusters 
van de Voorzienigheid’. Naast 
het bestuurssecretariaat valt 
ook het ‘immateriële beleid’ 
onder haar. “Dat wil zeggen: 
alles wat te maken heeft 
met spiritualiteit, zingeving, 
bezinning, gebed en levens-
verdieping, wat heel goed 
aansluit op mijn studie the-
ologie”, legt ze uit.

Bestuursleden
Tijdens het millenniumfeest 
in 2000 werd de Stichting 
Classic Concerts opgericht 
door Peter Tromp en Simon 
Roberts. Wie herinnert zich 
niet het geweldige openlucht-
concert, waaronder tijdens 
hevig noodweer de ‘Carmina 
Burana’ van Carl Orff werd 
opgevoerd? Het vervolg wer-
den de Kerkpleinconcerten 
in de Protestantse kerk. “Dit 
initiatief heeft tot doel ie-
dere maand een gratis con-
cert aan te bieden, opdat de 
drempel zo laag mogelijk is. 
Niet alleen inancieel, maar 
ook om juist jongeren de 

Tamelijk veel regen 
donderdag en vrijdag

Bovendien is deze junimaand 
vrij droog verlopen tot nu toe 
-met zeer grote regionale 
verschillen door de buien van 
de afgelopen tijd. De telkens 
verwachte onweersbuien 
trokken vaak geordend in lij-
nen over en lieten Zandvoort 
en omgeving vaak links (of 
rechts) liggen.

Zo viel er deze maand in 
Zandvoort -tot woensdag- 
nog maar 25 millimeter re-
gen en regionaal is dat nog 
een vrij hoge som. De actieve 
onweersbui van vorige week 
vrijdag in de vooravond gaf 
even een behoorlijke plens 
water. Na vandaag komt daar 
gegarandeerd nog regen van 
betekenis bij en waarschijn-
lijk komt er tot zaterdag zo’n 
100 procent van de gevallen 
hoeveelheid bij. 

We zagen dat de dinsdag en 
ook deze woensdag relatief 
aardig verliepen zonder echt 
schokkend buiengeweld in 
de buurt. Op donderdag en 
vrijdag zien we een moge-
lijk (zeer) actieve storing 
rechtstreeks op ons land 
afstevenen en dat belooft 
dus niet veel goeds aan het 
regenfront. Mocht de storing 
zich daadwerkelijk zo actief 
gedragen als op de progno-

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving
Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

sekaarten is aangegeven afge-
lopen 48 uur, moet rekening 
gehouden worden met meer 
dan 25 millimeter regenwater 
binnen twee etmalen.

Als het tegenzit, zitten we ook 
nog een deel van het komende 
weekeinde opgescheept met 
deze venijnige raddraaier. De 
gehele periode tot aan zondag 
zal overwegend vrij somber 
verlopen (in het weekeinde 
iets meer zon) met weinig 
licht veelal. Het beeld dat me-
nigeen van deze zomer krijgt 
inmiddels zal dan ook niet 
heel rooskleurig zijn. Toch is 
het totaal niet realistisch om 
de zomer nu al op te geven, 
want we hebben nog ruim 
twee maanden te gaan waarin 
er nog van alles kan gebeuren 
en er wel drie hittegolven zou-
den kunnen komen.  

In de periode tussen pakweg 
20 en 30 juni overigens moet 
het weer dan toch verder op-
knappen en ook de stabiliteit 
geleidelijk gaan terugkeren. 
Waarschijnlijk werken we 
eind juni naar een droog en 
warm weerbeeld toe met ver-
der oplopende temperaturen, 
hoewel het nog zeer prema-
tuur is.

Weerman Marc Putto 

 

Toos Bergen

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur
Max 19 19 18-19 19 
Min 13-14 14-15 13-14 14
Zon 10% 15% 30% 40%
Neerslag 75% 90% 70% 40%
Wind var. 4  zzw. 4 zw 5 zw. 3-5  

door Erna Meijer

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?

De eerste decade van juni is voorbij en deze periode van 
tien dagen was zo’n dikke 4 graden te warm in Zuid-Ken-
nemerland. Wat er ook nog gebeurt… deze maand kan on-
mogelijk meer te koud worden in z’n totaliteit.

MAAK NU KENNIS MET 

DE REIZENDE REISADVISEUR VAN

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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
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Klanken als een nachtegaal voor vader
In het kader van de Kerkplein concerten vindt er op zondag 17 
juni aanstaande, vaderdag, een concert plaats van het Ensem-
ble Rossignol. Het Ensemble Rossignol is (Frans voor nachte-
gaal) dankt zijn naam aan de eerste concerten die het verzorg-
de in 1998, met als leidraad en thema ‘de virtuoze zang van het 
Engels Nachtegaeltje’ van Jacob van Eyck (Amsterdam, 1648).

De combinatie van chitarrone/
liuto (Italiaanse luitsoorten) 

en flauto dolce (Italiaanse 
blokfluit) is een bijzondere 

klankmengeling. Zowel het 
samengaan van fluitgeluid 
en snaren, als de afwisseling in 
toonhoogte maakt de samen-
klank zo uniek. Het repertoire 
beslaat een zeer breed scala: 
van jazz tot barok en heden-
daags.

Programma
Het programma van zondag 
bevat stukken van de com-
ponisten Baldini, Telemann, 
Dieupart, Rose en Bach. Het 
concert wordt gehouden 
in de Protestantse kerk aan 
het Kerkplein, het begint om 
15.00 uur en de kerk gaat om 
14.30 uur open. Zoals gebrui-
kelijk is de entree gratis maar 
wordt aan het einde van het 
concert een openschaal col-
lecte gehouden voor de res-
tauratie van het beroemde 
Knipscheerorgel.

C U L T U U R ‘Het is de taak van de mens de leegte op te  

vullen die hij schept door zijn aanwezigheid.’

Marco Termes

Spreuk van de week:

het paletmes: lekker dik met 
veel structuur. Het schilderen 
geeft haar rust in haar drukke 
bestaan waarbij ze ook teken-
les geeft aan mensen met epi-
lepsie bij SEIN. Ondertussen 
verandert haar hobby, door 
de verkoop van schilderijen, 
langzaam in werk.

Expositie
Van haar moederskant stamt 
Lilian af van Floris Molenaar 
(de Bokkum) maar ze heeft 
ook een binding met Spanje 
waar veel familie woont. 
Misschien dat daarom haar 
schilderijen Spaanse titels 
hebben? Momenteel heeft ze 
niet veel kunstwerken thuis 
omdat er 12 doeken in het NH 
Hoteles hangen. Deze zijn tot 
en met augustus in de lobby 
en gangen van het hotel te 
bezichtigen. Daarna gaan 
haar werken naar Bibliotheek 
Duinrand waar ze de hele 
maand september tentoon-
gesteld worden. Of haar laat-
ste doek ‘El Toro’ er ook te zien 
is? “Veelal ontbreekt de tijd 
me om het af te maken maar 
als ik eenmaal bezig ben dan 
vergeet ik alles om me heen. 
Het geeft me rust.”  Hopelijk 
komen er talrijke uurtjes voor 
de Zandvoortse Lilian om nog 
mooie kunstwerken erbij te 
maken. U bent welkom om 
haar schilderijen te bewonde-
ren in het NH Hoteles aan de 
Burg. van Alphenstraat 63.

Het gaat goed met de kunst 
in Zandvoort

Cultureel Zandvoort heeft veel getalenteerde kunstenaars in  
huis en daar mag Lilian Gaus zeker bijgeschreven worden. Ze  
heeft inmiddels al diverse exposities achter de rug en momenteel 
heeft ze haar kunstwerken in NH Hoteles Zandvoort hangen.

door Nel kerkman 

Op een doordeweekse dag 
pakte Lilian Gaus haar pas ge-
kochte schildermateriaal uit 
en ging aan de slag. Ergens in 
haar achterhoofd had ze altijd 
het idee dat ze kon schilderen 
maar het is er nooit van geko-
men. Zoals ze zelf zegt, “Vroeger 
moest je thuis niet aankomen 
dat je eigenlijk graag wilde 
gaan schilderen. Van huis uit 
ben ik meer bekend met de ho-
reca. Maar heel gek, van kind af 
aan zei ik: als ik groot ben ga ik 
schilderen”. Nu is Lilian al heel 
lang groot en maakt al acht 
jaar de mooiste kunstwerken. 
Een enkele met olieverf maar 
veelal met acrylverf. Hoe gro-
ter, hoe mooier en kleurrijker 
haar doeken worden. 

Stijl
Haar voorkeur gaat niet naar 
een bepaald onderwerp uit. 
Meestal laat ze het gebeuren 
en dan vergeet ze alles en ie-
dereen. Haar schilderstijl is 
niet in een hokje te stoppen, 
het zit tussen het iguratieve 
en het abstracte in. Ze heeft 
een periode gehad waar ze 
veel sterrenbeelden schilder-
den, maar tegenwoordig zie 
je in haar werk op de achter-
grond meer cirkels naar voren 
komen. Alles ontstaat spon-
taan, de ene keer gebruikt ze 
brede penselen en de andere 
keer experimenteert ze met 

Dames opgelet, de kaarten van onze winning outfit-wedstrijd
kunnen voor het laatst op zondag 17 juni worden ingeleverd

bij ”EMOTION by ESPRIT”

18 juni: Maandag. Alle winnaars worden gebeld.

Maandag 25 juni: Tijdens de feestelijke uitreiking van de prijzen
toveren de visagistes van Parfumerie Moerenburg u met een metamorfose

in enkele minuten om in de nieuwste looks en trends.

Printing People: inloopkantoor voor bedrijven
Onlangs is aan de Kleine Krocht een kantoor van Printing 
People geopend. De Zandvoortse ondernemers Marcel  
Hittinger, Edwin Miezenbeek en Marc van Dam, hebben  
voor hun graische bedrijven in Zwanenburg een iliaal in 
Zandvoort neergezet.

Locatiemanager John Fijma, 
ook Zandvoorter, is al meer 
dan 25 jaar in het graische 
vak en startte zijn loopbaan 
ooit bij Fotolitho Drommel: 
“Ik noem dit filiaal een ‘in-
loopkantoor’ voor bedrijven. 
Door ons uitgebreide pro-
ductieapparaat, waaronder 
twee offsetpersen en tien (!) 
grootformaat printers, kun-

nen we al het drukwerk voor 
de Zandvoortse ondernemers 
maken. Zowel voor buiten- als 
voor binnencommunicatie.” 

Drie bedrijven
Printing People Group be-
staat uit een drietal bedrij-
ven, die elkaar aanvullen. Zo 
is er een offsetdrukkerij, voor 
al uw drukwerk in grote en 

kleine oplagen. Een groot-
formaat printbedrijf voor 
reclameborden, vlaggen en 
banners en een leverancier 
van beurswanden, presen-
tatiesystemen en modulaire 
standbouw. 

Producten
Reclameborden voor binnen 
en buiten? Flyers? Posters? 
Bannersystemen? Vlaggen? 
Allemaal de normaalste zaak 
van de wereld voor Printing 
People! Eindelijk een graisch 
bedrijf dat alle producten zelf 
maakt voor de Zandvoortse 
ondernemers. “Voor de par-
ticuliere markt maken wij 
familiedrukwerk en printen 
wij digitale foto’s op canvas!”, 
vult Fijma nog even aan.

Ook voor evenementen
Sinds kort dus in Zandvoort 
een iliaal dat met name de 
Zandvoortse middenstand, 
maar ook de organisaties van 
de diverse evenementen com-
pleet kan bedienen. Ga gerust 
eens langs en laat u verassen 
door de schier oneindige mo-
gelijkheden. Printing People 
is gevestigd aan de Kleine 
Krocht 2, tel. 023-8887255. 
Meer informatie vindt u ook 
op www.printingpeople.nl.

Alice Gort-Switynk en Elly van Munster

Lilian Gaus voor haar laatste doek ‘El Toro”



ZandvoortPas op het 
Zandvoortse strand

Ook adverteren op de ZandvoortPas strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Voor ZandvoortPas houders bij 
een diner een gratis kopje koffie.

Strandpaviljoen 9
Tel. 023 - 571 8888

Maandag t/m vrijdag
Dagschotel: € 7,50

Gedurende de maand juni krijgen houders 

van de ZandvoortPas een korting van 10% 

op alle behandelingen in de schoonheidssalon.

Alle behandelingen gaan volgens afspraak.

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting
 Nieuwe  collectie spiegels en

schilderijen is binnen!

Proef de lente Rosé’s!
Resplandy Rosé, Wildcard Rosé

Pierre Ponelle Rosé
Nu 3 lessen samen

van € 18,15 voor € 12,50

In de maand juni:
Runderhamburgers 

5 stuks € 3,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

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 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.

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotograie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
Gele room kersen met slagroom 

vlaai van 13,45 voor 12,00.
Op vertoon van uw ZandvoortPas 

5% extra korting. 
 

Passage 7 (naast Dirk vd Broek)

tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op de nieuwe
collectie keramiek! 

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Aanbiedingen ZandvoortPas bij de Oude Halt

Deze maand hebben Marcella en 
Marcel Schoorl een viertal aanbie-
dingen voor ZandvoortPas-houders: 
allereerst zijn de bami- en nasischij-
ven maar liefst € 0,45 goedkoper 
en kosten de hele maand slechts 
€1, daarnaast betaalt u voor een 
Van Dobben rundvleeskroket maar 
€1,25 in plaats van €1,50 en als laat-
ste krijgt u bij een satémaaltijd een 
lesje Spa blauw gratis!

Volgens Marcel heeft de Oude Halt 
iedere maand meerdere aanbiedin-
gen en hij begrijpt eigenlijk niet dat 
niet meer mensen daarvan willen 
proiteren. “Waarschijnlijk vergeten 
ze iedere keer die ZandvoortPas mee 
te nemen, niet zo slim!”, zegt hij.

De Oude Halt is aangesloten bij een 
inkooporganisatie waardoor er in 
het groot kan worden ingekocht 

De Oude Halt is de enige snackbar in Zandvoort die de ZandvoortPas accepteert. 
Iedere maand hebben ze weer andere aanbiedingen. De snackbar aan de Vondel-
laan proileert zich daarna ten opzichte van zijn collega-snackverkopers. Niet al-
leen door de acties voor de ZandvoortPas, ook bakt de Oude Halt zijn frites, vanaf 
de aardappel, zelf en in zuiver vloeibaar plantaardig vet en dat is te proeven ook!

en dat scheelt natuurlijk aanmerke-
lijk in prijs. Dan kan je iedere maand 
leuke aanbiedingen doen voor je klan-
ten! De Oude Halt is gevestigd aan de 

Vondellaan 2b, direct naast het 
trapveldje bij de spoorwegover-
gang. Tel. 5716527

Marcel Schoorl aan het werk in de Oude Halt

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Oficieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Gebraden Gehakt +
Wijncervelaat +

Rauwe ham

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

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

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje kofie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop kofie 
voor 

ZandvoortPashouders
Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3amassages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% korting op 
zwangerschapscursus
Kijk op www.newwaves.nl

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen 

ook op: 
www.zandvoortpas.nl 
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DAMES LET OP: A.S. ZATErDAg 16 juni 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag bestaat uit 3 onderdelen: workshop, presentatie Stephanlijn 
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE uLTiMATE-FACE-LiFT …DAMES WEigEr DE nAALD En
ErVAAr DEZE BijZOnDErE VOrM VAn FACE-LiFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187 
www.neverstoptrying.nl

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

In uw courant van 7 juni jl. las ik 
in ‘Met oog en oor de badplaats 
door’ het stukje over de dorps-
pomp. Daarin wordt de hoop 
gekoesterd dat deze pomp als het 
Gasthuisplein wordt opgeknapt, 
(wat ik niet zo gauw zie gebeu-
ren) weer op de oude plaats van 
dit plein wordt geplaatst. Toen 
de pomp na de schenking op 
het Gasthuisplein was geplaatst, 
waren slopertjes er als de kippen 
bij om de pomp te vernielen. Dit 
gebeurde helaas meerdere malen. 

Ik weet zeker dat de pomp bij her-
plaatsing op het plein in de kortste 
keren weer het doelwit wordt van 
deze lievertjes. Nu staat de pomp 
in de tuin van ons hofje en ik moet 
zeggen het is een enorme aanwinst, 
dus laat hem maar lekker staan.

De vraag of het de oude pomp 
of een hele nieuwe is, ik  heb van 
horen zeggen dat hij spiksplinter-
nieuw is. Maar of dat waar is...?
 
Paula Janssen, Gasthuishofje.

Sprookjes bestaan
Zaterdagmiddag 9 juni vierden de kinderdagverblijven Pip-
peloentje en Pluk samen met hun ‘klantjes’ het jaarlijkse kin-
derfeest. Het thema was dit keer ‘Sprookjes’. Voor de ruim 150 
peuters en kleuters was de keuze perfect, de locatie geweldig 
en zelfs het mooie weer was een sprookje.

door Nel Kerkman

Het Kostverlorenpark is op zich 
al sprookjesachtig. Kleine paad-
jes, hoge bomen en geheimzin-
nige hoekjes zijn het decor voor 
het sprookjesfeest. Het begint 
al bij de ingang waar juf Marian, 
met assistentie, voor elk kind 
een zelfgemaakt welkomst-
liedje zingt. Sommige kleintjes 
kruipen snel achter de rug van 
vader of moeder, want een juf 
met hoed en gitaar is wel erg 
eng. Na het liedje mag je door 
de versierde poort naar het 
sprookjesbos. Aan de struiken 
hangen plaatjes die de weg wij-
zen naar elk sprookje. Onderweg 
hoor je vanachter de planten 
mooie ‘Eftelingenmuziek’ en als 
je de plaatjes goed volgt, kom 
je al snel bij het desbetreffende 
sprookje. 

Knibbel, knabbel, knuisje
Bij iedere voorstelling is er een 
activiteit en mooi verklede juf-

ie’s lezen het verhaal voor. 
Roodkapje loopt vrolijk rond en 
haar oma ligt goed gemutst 
onder een gehaakt sprei in 
bed. Voordat je verder gaat, 
moet je eerst (plastic) bloe-
men voor haar plukken. Juf 
Nel ziet er als heks fantastisch 
uit en vertelt het verhaal van 
Hans en Grietje, die ook aan-
wezig zijn. Op het allermooiste 
plekje in het bos staat de bal-
zaal van Assepoester. In de bo-
men hangen voile sluiers waar 
je samen met Assepoester en 
haar stiefzusters onder mag 
dansen. 

Succes
Alles zit mee: geen regen en 
heel veel vrolijke kinderen die 
verkleed zijn als ridders, rovers 
en vooral prinsessen. Doodmoe 
maar tevreden gaan groot en 
klein naar huis. In het sprook-
jesbos zijn de deuren gesloten. 
Wie weet gaan ze volgend jaar 
weer open.

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Eindelijk weer eens een gelegenheid voor de Zandvoorters om 
gezamenlijk een feestje te bouwen. De altijd actieve strand-
pachters van paviljoen Thalassa, Anita en Huig Molenaar 
(Bonnie), hadden weer de Zandvoortse bevolking uitgenodigd 
om de Hollandse Nieuwe te komen proeven. Een festijn dat 
vorig jaar met ‘oude’ haring werd gevierd maar dit jaar met de 
enige echte nieuwe.

Haringproeverij bij Thalassa

Door Kroniekschrijver

Al vroeg in de middag verzorgde 
het Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble een van hun bekende 
concerten, vol met smartlap-
pen en levensliederen. Een 
grote schare kijkers zong uit 
volle borst mee en hier en daar 
waagde men zelfs een dansje. 
Ook was Marcel Meijer van de 
Babbelwagen aanwezig die 
weer zijn bekende dia’s over 
oud-Zandvoort had meegeno-
men. 

Klokslag 15.00 uur werd de 
nieuwe haring door de boot van 
Michel Maas ‘aangeland’. Met 
een humorvolle toespraak ver-
maakte Huig zijn toehoorders, 
onder wie ook domineesvrouw 
Willy Verwijs, de winnares van 
de Mobiliteitsdag. Hierna kon-
den de aanwezigen zich be-
zighouden met het pellen van 
garnalen. Vol overgave stortten 
de gasten zich op het zeebanket 
dat meestal vakkundig werd ge-
peld. Zo zag ik Carl Simons, frac-

tievoorzitter van OPZ, die samen 
met zijn familie keurig de lek-
kernij uit het pantsertje haalde. 
Eveneens werden ‘Bertje Leico’ 
en  Harry Hoeijenbos aan de 
tafeltjes ontdekt, alsmede een 
groot gedeelte van de familie 
Van der Veld, die voor deze dag 
een 100 jaar oude kling ter be-
schikking gesteld.

De haringpartij die volgde 
kent zijn weerga niet. Terwijl 
Huig jr. en zijn collega’s de hele 
dag al nieuwe haring hadden 
schoongemaakt, ging Huig sr. 
nog eens op snelheid op het 
terras door. Wat is het leven dan 
mooi: droog en warm weer, een 

Hollandse Nieuwe in de ene en 
een glaasje ijskoude Corenwijn 
in de andere hand. Heerlijk!

Ik zag onder andere de moe-
der van raadslid Gijs de Roode 
een haring proeven maar ook 
raadslid Fred Paap liet zich niet 
onbetuigd en liet als rasechte 
Zandvoorter zien hoe men een 
haring dient te verorberen. 
Ook Henk Dorsman en Viktor 
Bol kwamen de haring testen. 
Dit alles onder de klanken van 
de gitaar en de accordeon van 
troubadour  , die zelf een oud-
Zandvoorter is.

Na de haring werd een groot 
buffet klaargemaakt. Uiteraard 
met al het goede uit de zee,  
want dat is Anita en Huig wel 
toevertrouwd. De avond ein-
digde eigenlijk in een domper. 
Zegge en schrijve één persoon 
klaagde over geluidsoverlast 
en schakelde de hermandad in. 
Deze heeft de familie Molenaar 
op een proces-verbaal getrak-
teerd en gesommeerd de muziek 
direct te stoppen. Raar eigenlijk 
dat één, uit lafheid ook nog ano-
nieme, persoon dat kan. 

Overigens schitterde het 
college door afwezigheid. 

Misschien hebben ze de 
advertentie in deze 

krant gemist waarin 
stond dat er gratis 
toegangskaarten 
voor de haring-
partij afgehaald 
konden worden. 

Hulde aan de fa-
milie Molenaar en 

graag tot volgend jaar!

Boven: Huig met de 100 jaar oude kling
Onder: Drie bonnies vlnr Huig jr., Huig sr. en Bram

Gezellig met z’n allen garnalen pellen

Midzomernacht Festival
Zaterdag 23 juni

Drie podia in het centrum: Dorpsplein – Gasthuisplein – midden Haltestraat

Podium Dorpsplein:  

Start 20.00 uur

Podium Gasthuisplein:

Start 20.00 uur

Podium midden Haltestraat:

Van 18.00- tot 20.00 uur

Van 20.00 – tot 24.00 uur

- A BAND NAMED CA$H 
  a tribute to the man in black

- EL RIO TRIO country/rock

- VanKessel
- DJ act

Kinderdisco show
Funk and Soul  band 
“Sylvia’s Groove!”
(Bekend van De Heeren van Aemstel Live)

Het Haringhappen bij Thalassa 

was een groot feest!
Dankzij de geweldige medewerking van:

Allemaal bedankt!
Anita en Huig

De Babbelwagen (dia’s)

Zandvoorts Koper Ensemble 

(het koor) 

Kema Zandvoort (boot)

A. Hoek Katwijk (de haring) 

Broer de Jong (Orgel) 

Ad Goossens (gitaar/zang) 

Kees (zanger)

Victor Bol (springkussen) 

en alle bezoekers!

Weer een 
gezellig 

weekend!

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Juni Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Foe Yong Hai

* Kipblokjes in Zwarte bonensaus 

* 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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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 

�6

1
e
 ZANDVOORTSE MOBILITEITSDAG 

GROOT SUCCES

Via deze weg wil de organisatie alle sponsoren, me-

dewerkers en scholieren van het Mendel College uit  

Haarlem van harte bedanken voor hun medewerking.

Mede dankzij onderstaande bedrijven is de dag een 

groot succes geworden.

 

VISHANDEL KROON (ARLAN BERG)

CIRCUITPARK ZANDVOORT

NH HOTELES

CLUB NAUTIQUE

ANTI-SLIPSCHOOL SLOTEMAKERS

LOEK KIEKENS - GELUIDSTECHNIEK

A -TENT - TENTVERHUUR

BROERS VERHUUR

Beste mensen onze hartelijke dank en tot volgend jaar!!

ZOMER PROGRAMMERING PLUSPUNT

In juli gaat Pluspunt haar oude locatie verlaten en ver-

huizen naar het nieuwe gebouw aan de overkant (naast 

de Vomar) in Noord. Deze zomer zal Pluspunt meteen 

haar zomerprogramma presenteren. Houd u deze pagi-

na goed in de gaten voor alle zomerse activiteiten voor 

jong &oud.

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

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 (Fleming-

straat 180), biedt iedere donderdag- 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 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.

Heb je ff…
…met Bob, 

26 jaar en Financial controller

I Know Where It’s @

  

Dit weekend beleef je op het 
Bloemendaalse strand! 
Vrijdag 15 juni: 
Nieuwe Revu’s After Beach Lounge bij beachclub 
Vroeger. Met o.a. Erick E, Jean en Funkerman. 
Nieuwe Revu houdt wel van een feestje, dus 
zorg dat je er bij bent! Kaarten kosten in de voor-
verkoop €5,00 en aan de deur  €7,50. Aanvang 
17.00 uur (tot middernacht)
Zaterdag 16 juni: 
Vanaf 19.00 uur geeft Fight Cancer een charity 
party in beachclub Republiek. Met o.a. Aram 
van de Rest, Ronald Molendijk en… de nieuwe 
ambassadeur van Fight Cancer! Het wordt een 
intiem, cool feest met leuke DJ’s, acts en ver-
rassingen. Entree is gratis, maar een donatie 
aan Fight Cancer uiteraard welkom. Wees er 
op tijd bij, want er kan maar een beperkt aan-
tal mensen naar binnen! 
Zaterdag 16 juni: 
‘Nooit Meer Naar Huis’ bij beachclub Blooming-
dale aan Zee. Met o.a. Billy the Klit, David 
Wagemaker en Jamie Westland. Schijnt de zon, 
dan beleeft Nooit Meer Naar Huis zijn eerste out-
door editie! Is het weer wat minder dan verkast 
de hele bende lekker naar binnen. Feesten van 
18.00 tot 00.00 uur! Kaarten koop je aan 
de deur voor €10,00.

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 

of te laten zien: mail het ons!

jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie
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Hoe heet je weblog/website?
“Ik heb er meerdere. 

Bijvoorbeeld www.ikbob.

nl, die gaat over mezelf en 

www.matrixfansite.com, 

over de film Matrix.”

Wat staat er op?
“Op Ikbob.nl staat van alles en 

nog wat over wat mij bezighoudt. 

Ik bezoek veel concerten en houd 

een concertenlijst bij. Ik schrijf hier ook recensies over en 

er staan foto’s op. De Matrix fansite is echt een gave site 

voor de diehard fans.”

Wat wil je ons ermee vertellen en laten zien?
“Op de site Ikbob.nl staan eigenlijk qua tekst allemaal 

beginnetjes, het is niet helemaal af. Dit komt omdat ik 

het vooral erg leuk vind om websites te ontwerpen. Dus 

het gaat bij mijn websites voornamelijk om het design, 

wat ik ook doe voor andere mensen of bedrijven. Nu Hyves 

zo super populair is en iedereen zijn of haar foto’s en 

verhalen hier op zet, besteedt ik daar nu ook veel meer 

aandacht aan. En het is veel makkelijker dan een eigen 

website bijhouden!”

Met onze straat grenzend 
aan de duinen, woon ik in een 
dierrijke omgeving. De herten 
en vossen die ‘s nachts onze 
buurt ‘terroriseren’ zijn voor 
mij, als dierenliefhebber, eer-
der een lust dan een last. Toch 
blijkt er ook in het dierenrijk 
af en toe een pestkop tussen 
te zitten.. 

Al twee dagen werd mijn 
hoofd geteisterd door een 
hard, soort van brullend geluid, 
toen ik besloot de veroorzaker 
ervan op te sporen. Het geluid 
was zo hard, dat het mijn va-
ders snurken overtrof en mij 
zelfs uit mijn slaap hield. Het 
klonk als een schaterlachende 
Pino die, uitgerekend in onze 
tuin, de kieteldood werd gege-
ven. Hoewel ik alle verdachten 
op een rijtje had gezet, was de 
mogelijkheid dat de veroor-
zaker een kikker zou zijn, mij 
geheel ontgaan. En ja hoor, 
laat er tijdens mijn zoektocht 
naar het kwaad nou net een 
kikker met sterke stemban-
den te voorschijn komen. 
Daar zat hij: een grote, stoere, 
dominante mannetjeskikker. 
Ik had nog maar net kennis 
met hem gemaakt of hij be-
gon me al uit te dagen. Als ik 
in de buurt kwam, dook hij 
bliksemsnel onder water en 
zodra hij zag dat het licht op 
mijn kamer werd gedoofd, liet 
Kermit luid schreeuwend zijn 
aanwezigheid weer blijken. 
Poe, stoer hoor! Hoewel ik 
deze driftkikker eigenlijk wel 
een fascinerend beest vond, 
laat ik me natuurlijk niet gek 
maken door zo’n machoman-
netje. Daarom besloot ik hem 
op een enkeltje naar kikker-
walhalla ‘Het Zwanenmeer’, 
te trakteren. Hij blij, ik blij, 
iedereen blij!

Niets is minder waar. Gisteren 
pikte ik een dramatisch ver-
haal op over een buurtgenoot 
wiens kikker uit zijn vijver was 
ontsnapt. Het was een zeldza-
me groene kikker die hij speci-
aal uit het oosten van het land 
had meegenomen. Ze schij-
nen bekend te staan om hun 
dominante, brullende geluid… 
Oeps, sorry buurman! 

Lust of last?
Column

Pauline

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723 

gevraagd

bar medewerkers m/v
full/parttime 

Voor meer info: 

0235719455-0622787138

Studio 118 van Conny Lodewijk 
in het Pluspuntgebouw. 

Streetdance, hip-hop, R&B… 
eigenlijk valt het niet in een 
hokje te plaatsen. “Dansen 
is mijn lust en mijn leven. Ik 
beweeg ook altijd en kan niet 
stilzitten. Als ik een bepaalde 
beat hoor dan wil ik daar op 
bewegen”, aldus de enthousi-
aste Babische. Ze danst gemid-
deld 8 uur in de week en geeft 
ook les aan kinderen. 

Eigenlijk wil ze wel verder in 
het dansen. Als achtergrond-
danseres bij een artiest tijdens 

een concerttour ofzo. “Maar ik 
acht de kans dat dat lukt klein 
hoor”, giert Babische het uit.

Afgelopen vrijdag danste 
de groep van Studio 118 in 
Velsen. En natuurlijk vielen 
ze in de prijzen. “Het was heel 
gaaf. We sprongen er echt uit 
door met name de choreogra-
fie.” Zaterdag 23 juni treedt 
Babische dichter bij huis op, 
namelijk in De Krocht. Voor vijf 
euro wordt een spectaculair 
programma voorgeschoteld. 

In the Picture…

Ze straalt een en al energie 
uit en wil van haar passie mis-
schien wel haar beroep ma-
ken. Babische Vos uit Zand-
voort is helemaal idolaat van 
dansen. Vandaar dat ‘In the 
Picture’ in het teken staat van 
deze energieke jonge vrouw.

Ze is 16 jaar maar wordt vaak 
ouder geschat. Een gezonde 
jonge vrouw met een gewel-
dige uitstraling. En dat is ook 
te zien in haar performance. 
Sinds haar vierde danst ze al bij 

Maar eerst haar essayweek 
overleven. “Deze week nog 
en daarna is het klaar”, zucht 
Babische. Dromerig kijkt ze 
voor zich uit. Wat gaat er in 
haar hoofd om? Haar vriend, 
optredens, haar werk bij 
Skyline… Nee, het is het con-
tinent Australie. Samen met 
haar beste vriend wil ze na 
haar VWO-diploma een jaar 
gaan backpacken in ‘down 
under’. “Ik heb er zoveel zin 
in, niet normaal. Maar eerst 
sparen en genieten van alle 
andere dingen om me heen. 
Want dit alles zal ik zeker 
missen.” Maar zover is het 
nog lang niet. Voorlopig blijft 
Zandvoort een enthousiaste 
danseres rijk!

Dat wordt knallen!

Babische 
Vos
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Nostalgie met My Fair Lady
Wie kent ‘m niet? De langst lopende musical uit de geschiede-
nis. Liedjes als ‘Het Spaanse graan’ en ‘Als ’t effe kan’ werden 
wereldberoemd. De musical My Fair Lady speelde voor het 
eerst in de jaren zestig voor volle Nederlandse theaters met 
sterren als Wim Sonneveld en Johan Kaart.

De musical is geba-
seerd op Bernard Shaw’s 
‘Pygmalion’. Oorspronkelijk 
een Amerikaanse musical 
uit 1956. De opvoeringen 
in Nederland begon-
nen in het Rotterdamse 
Luxortheater. In het 
Amsterdamse Carré werd 
My Fair Lady een daverend 
succes. Met de typische 
musicalsfeer en de diepe 
orkestbak half verscholen 
onder het toneel.

Het verhaal is bekend: 
Londen 1912. Een arm bloe-
menmeisje, Eliza Doolittle 
(Margriet de Goot) krijgt 
spraakles van professor 
Higgins (Wim Sonneveld). 
Hij heeft een weddenschap af-
gesloten met een vriend dat 
hij Eliza beschaafd kan leren 
spreken. Uiteraard raakt hij erg 
gehecht aan haar.

Op 1 oktober 1960 ging de mu-
sical in première in het Luxor 

theater in Rotterdam. Critici 
schreven over ‘een overrom-
pelend feest’ en ‘een uitmun-
tende voorstelling’. Sonneveld 
werd geprezen voor zijn virtu-
oze vertolking. Na twee weken 
was de voorstelling iedere 
avond uitverkocht. Daarna 

vertrok het gezelschap naar 
Amsterdam en speelde in het 
Koninklijk Theater Carré.

Opzet was de oorspronkelijke 
versie ook in Nederland over 

te nemen. De uitvoering 
was uiterst gerafineerd 
van opzet met een socie-
tystijl, die in de jaren voor 
de Eerste Wereldoorlog 
in Engeland de toon 
aangaf. De bijhorende 
excentrieke mode kende 
Nederland niet; het werd 
de eerste maal, dat zij zo 
uitbundig en nadrukkelijk 
op een Nederlands toneel 
gepresenteerd werd.

De vijftien liedjes van My 
Fair Lady werden vertaald 
door Seth Gaaikema die 
destijds studeerde in 
Groningen. De vierde-
jaarsstudent Nederlands 
had zijn sporen al ver-

diend als puntige tekst-
schrijver voor cabaretier Wim 
Kan. ‘My Fair Lady’ speelde 
maar liefst tien maanden in 
Carré: lichtvoetig, met veel 
show, glitter en glamour. De 
vrolijk en tegelijk trieste mu-
sical trok in de jaren zestig 
overal volle zalen. 

Bereken zelf uw recht
Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Wie is met alle 
regelingen op de hoogte? Via internet kan binnenkort ieder-
een gemakkelijk zelf uitrekenen waar hij recht op heeft; zelfs 
per gemeente waarin hij woont. Ook voor Zandvoort zit een 
dergelijke service in de pen.

Via de internetsite www.bere-
kenuwrecht.nl kan iedereen (la-
ten) berekenen op welke lande-
lijke en gemeentelijk subsidies 
c.q. regelingen hij recht heeft. 
De makers verwachten rond 
september 2007 de landelijke 
regelingen in het systeem te 
hebben ingebracht. Eventuele 
lokale informatie volgt daarna.

Lokale sociale zekerheid 
Regelingen zoals bijzondere 
bijstand, kwijtschelding van 
lokale belastingen, langdurig-
heidstoeslag en gemeentelijke 
minimaregelingen zijn straks 
eenvoudig te berekenen als 
het aan StimulanSZ en NIBUD 
ligt. De dienst wordt opgezet 
door beide organisaties samen 
met meewerkende gemeenten. 
Allen houden zich bezig met 
serviceverlening rond lokale 

sociale zekerheid. 

Burgers mondiger
“Wilt u uw inwoners de mo-
gelijkheid bieden om via uw 
gemeentelijke website te be-
rekenen of zij recht hebben op 
gemeentelijke vergoedingen?” 
De initiatiefnemers roepen lo-
kale overheden op een bijdrage 
te leveren aan het mondiger 
maken van hun burgers. De re-
gering wil het niet-gebruik van 
voorzieningen tegengaan; de 
voorzieningen die er zijn, moe-
ten méér bekendheid krijgen. 

WMO
Met assistentie van StimulanSZ 
en NIBUD kunnen lokale over-
heden de service integreren in 
hun eigen website. Een derge-
lijke dienst past perfect binnen 
de nieuwe welzijnswet Wmo. 

Indicatiestelling zorg wordt vereenvoudigd 
Om (thuis)zorg te krijgen, is een zogeheten ‘indicatiestelling’ 
nodig. Die wettelijk voorgeschreven procedure wordt verzorgd 
door ondermeer Loket Zandvoort. Als het aan staatssecretaris 
Bussemaker ligt, wordt de huidige manier van aanvraag dras-
tisch vereenvoudigd. 

De soort zorg die iemand no-
dig heeft wordt straks vast-
gesteld door de behandelend 
huisarts of verpleegkundige. 
Voor de aanvraag van bij-
voorbeeld thuiszorg hoeft de 
patiënt niet meer de ingewik-
kelde weg te volgen via de ge-
meente, Loket Zandvoort of 
Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ). Nu zijn er veel klachten 
over de rompslomp rond deze 
organisatie.

Staatssecretaris Jet Busse-
maker (Volksgezondheid) gaat 
in een aantal gemeenten proe-
ven nemen. Zij wil de indicatie-

stelling laten vaststellen door 
degenen die het dichtst bij de 
patiënt staan. Het is een van de 
maatregelen die ze begin deze 
maand aankondigde om de 
toekenning van zorg eenvoudi-
ger te maken. De staatssecreta-
ris wil ook dat voor verpleging 
en verzorging na bijvoorbeeld 
een heupoperatie geen aparte 
aanvraag meer nodig is, om-
dat in zo’n geval wel bekend is 
welke zorg gewenst is. 

Als een patiënt over een lan-
gere periode dezelfde zorg no-
dig heeft, dan kan de nieuwe 
toekenning eenvoudiger. Ook 

moet een indicatie voor tien 
jaar kunnen gaan gelden. Nu 
staat daarvoor nog een ter-
mijn van hoogstens vijf jaar. 

“Hoewel ik een vorm van indi-
catiestelling in de zorg nood-
zakelijk acht, wordt deze nu 
te zeer als bureaucratische 
rompslomp ervaren” schrijft 
mevrouw Bussemaker van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, (VWS) aan de Tweede 
Kamer. Tijdens de afgelopen 
100 dagen-trip door het land 
heeft de staatssecretaris in-
zicht gekregen in ondermeer 
de indicatiestelling. De bu-
reaucratie in de zorg wil zij 
dan ook ‘vergaand vereenvou-
digen’. Tegen het einde van dit 
jaar hoopt het ministerie dei-
nitieve maatregelen te kunnen 
nemen. 
Bron: www.gemeente.nu

Ook vader houdt 
van bloemen!

Kwetsbare ouderen beter af 
met huisbezoek

De wijkverpleegkundige komt weer terug. Tenminste, als het 
aan Monique van Eijken ligt. De verpleegkundige in de oude-
renzorg promoveert met een proefschrift waarin dit als pro-
ject opgenomen is. Het gaat om de verzorging te verbeteren 
van thuiswonende ouderen.

75-Plussers, die nog zelfstan-
dig wonen, hebben geregeld 
gezondheidsklachten die niet 
goed worden onderkend. Door 
verpleegkundigen op huisbe-
zoek te sturen is dat probleem 
op te vangen. 

Minder geld nodig voor opna-
mes in het ziekenhuis of ver-
zorgingshuis, meer geld voor 
thuiszorg. Het stelt ouderen 
met een kwakkelende gezond-
heid in staat langer zelfstandig 
te blijven wonen. Twee promo-
ties van het KennisCentrum 
UMC St Radboud tonen 
dat aan. Onder leiding van 
Monique van Eijken startte een 
project dat huisartsen moet 
ondersteunen. De verpleeg-
kundige in de ouderenzorg 
helpt bij de zorg voor thuis-
wonende, kwetsbare ouderen 
met gezondheidsproblemen. 

Het project van Van Eijken 
houdt in dat een verpleeg-

kundige op verzoek van de 
huisarts op bezoek gaat bij 
een oudere waar het niet goed 
mee gaat. De verpleegkundige 
onderzoekt de gezondheid en 
het welzijn van de oudere. 
Zoiets als het consultatiebu-
reau aan huis. Cruciaal hierbij 
is het betrekken van de man-
telzorgers van de patiënten: 
zij kunnen immers heel goed 
vertellen wat er speelt. Veel 
ouderen met gezondheids-
problemen zijn bijvoorbeeld 
bang om te vallen. Ze onder-
nemen daardoor minder en 
vereenzamen. Door pure apa-
thie komen zij hun stoel niet 
meer uit. De verpleegkundige 
kan de huisarts helpen onder-
zoeken wat er eigenlijk aan de 
hand is. “Het is verbazend wat 
een verpleegkundig onderzoek 
met de juiste maatregelen kan 
doen”, aldus Van Eijken, “en het 
verbetert de kwaliteit van le-
ven van de ouderen.” 
Bron: Thuiszorggids.

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 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. 

................. 
AA Zandvoort: 

elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang 
Willemstraat 20, 

1e 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

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/week-

end. Rep-it, 
totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. 

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

Jonge dames
gezocht voor erotiek. 
Hoge bijverdienste. 
Discretie verzekerd. 

Tel. 5716998. 
Geen escort bureau

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende of-
ferte: 5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

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

2 eetkamerstoelen, 
samen voor €50. 

Tel. 5730490

ZANDKORRELS

Haltestraat 55 - 2042 LL Zandvoort - 023-571 28 39

Ook zondags geopend.

Zomervoordeel voor vader!

American T-shirts
voor heren (ronde hals)

3 stuks nu voor € 22,50
maten: M t/m XXXL

Heren zomerpyama
(korte broek) normaal € 39,95 

nu € 24,95 maten: 48 t/m 58

Boxershorts nu € 12,50
in denim, blue, navy en petrol verkijgbaar

2 sportslips € 15,-
2 singlets  € 15,-

in wit en navy verkrijgbaar

Matthieu van Eysden en Wim Sonneveld
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Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Weer 100% score voor Ard Keff

Voor de klasse waarin Keff 
uitkomt, stonden maar liefst 
vier races op het programma. 
Onze plaatsgenoot won ze 
alle vier. De winst in de eer-
ste race werd na de helft van 
de race geconsolideerd, waar-
bij de concurrentie op ruime 
afstand werd gezet. “Ik had 

een nieuwe versnellingsbak 
en dat was even wennen. Tel 
ook even mijn blessure erbij 
op en ik had een rondje of 
drie nodig om te wennen. 
Maar het ging goed”, aldus 
Keff na de eerste race die in 
de vroege zaterdagmiddag 
werd afgewerkt.

Bijna liep het fout in de aanloop naar het Superraceweekend. 
Een futsalwedstrijdje waarbij Ard Keff zijn knie verdraaide 
zorgde ervoor dat de lange Zandvoorter zich op krukken moest 
verplaatsen tijdens het Superraceweekend. Toch deed hij mee 
met zijn BMW E30. En hoe! 

Fair play
Tijdens de late middagrace 
had Keff in de eerste ronde te 
maken met André Klingeler, 
maar die elimineerde zichzelf 
vlak na de start bij het uitko-
men van de Tarzanbocht. Toch 
had Keff moeite daarmee om-
dat het leek dat hij zijn directe 
tegenstander aantikte. “Op 
deze manier winnen, vond ik 
niet echt leuk”, aldus Keff.

Goede zaken
In de eerste race op de zondag-
morgen heette de kwelgeest 
van de Zandvoorter Ronny 
Wijnakker die hem met een 
BMW station het leven behoor-
lijk zuur maakte. Wijnakker 
probeerde van alles maar kreeg 
het niet voor elkaar, Keff bleef 
eerste. De tweede race op het 
einde van de dag was het an-
dermaal Keff. Ook nu weer was 
Ronny Wijnakker de tegenstan-
der die niet van ophouden wist. 
“Het waren vooral de derde en 
de vierde race die pittig wa-
ren”, aldus Keff, die met deze 
resultaten goede zaken deed 
in het tussenklassement van 
het kampioenschap.

Schoolhandbal
De Zandvoor tse  Spor t 
Combinatie organiseert ko-
mende zaterdag het traditio-
nele handbaltoernooi van de 
Zandvoortse basisscholen. Er 
wordt deelgenomen door jon-
gens- en meisjesteams van de 
Hannie Schaft-, Oranje Nassau-
, Maria-, Beatrix-, Nicolaas- en 
Duinroosschool. De wedstrij-
den worden gespeeld op de 
handbalvelden van ZSC aan 
de Duintjesveldweg. Het toer-
nooi, dat vorig jaar wegens de 
weersomstandigheden moest 
worden afgelast, begint zater-
dagochtend al om 9.00 uur. De 
prijsuitreiking is gepland rond 
16.15 uur.    

Autosport
Het afgelopen weekend was 
het zover, Zandvoorter Dillon 
Koster moest laten zien wat hij 
kon tijdens de 24 uursrace op 
de Nürburgring. “Ik heb alleen 
geen sneeuw gehad, voor de 
rest hadden we alle weertypen 
die men zich kan voorstellen. 
Vooral de mist was gewoon 
niet normaal. Je rijdt 200 plus 
kilometers per uur en dan zie 
je ineens helemaal niks meer! 
Vervolgens had ik ook nog 
zware regenval terwijl ik op 
slicks (proielloze banden, red.) 

Autosport
reed”, aldus Koster die voor 
het Black Falcon BMW team 
reed. Koster werd tweede in 
de klasse achter zijn teamge-
noten en 47e in het algemeen 
klassement.

Hockeysucces
Afgelopen weekend is op 
het terrein van hockeyclub 
Scharweijde in Zeist het 
Nederlands Kampioenschap 
strafballen afgewerkt. Drie 
Zandvoortse jeugdspelers 
hadden zich hiervoor ge-
plaatst via het kampioen-
schap van Noord-Holland. 
Keeper Steijn Hermans, keep-
ster Marloes Paap en Francine 
Roos hadden zich voor de i-
nales van het Nationale Shell 
Strafbalcompetitie 2007 ge-
plaatst en zouden hoge ogen 
doen gooien. Hermans lukte 
het helaas niet om de halve 
inale te halen. Zoveel beter 
ging het met Roos en Paap. 
Roos haalde wel de halve i-
nale maar scoorde net niet 
genoeg strafballen om naar 
de inale te gaan. Paap haalde 
daarentegen wel de inale. Zij 
kwam zelfs één gestopte straf-
bal te kort om zich kampioen 
van Nederland te mogen noe-
men. Nu eindigde zij op een 
prachtige derde plaats! 

Vrijdag inales zaalvoetbaltoernooi

In de 1e Klasse heeft met name 
het team van PSOVK grote in-
druk gemaakt. Toevallig speel-

den zij dinsdag tegen een 
andere favoriet: Air Force. De 
andere halve inale wordt ge-

Komende vrijdag is 
de inaledag van het 
37e SV Zandvoort 
zaalvoetbaltoer-
nooi. Vanaf 19.00 
uur worden vier i-
nales in de verschil-
lende poules afge-
werkt. 

speeld tussen café Alex en ZSC 
Twee. In de Hoofdklasse gaat 
de strijd tussen café Oomstee, 
De Oude Halt en café Basta en 
het Amsterdamse café Zus. De 
Eerste divisie kent drie teams 
uit IJmuiden en omgeving, het 
Zandvoortse Chin Chin com-
pleteert het viertal.

De Eredivisie is nagenoeg een 
Zandvoortse aangelegenheid. 
DanZee komt in de eerste halve 
inale The Oomstee Boys tegen. 
Sack Time en het Schalkwijkse 
SV United/DAVO zijn de andere 
gegadigden voor een plaats in 
de grote inale. Vrijdag worden 
die inales vanaf 19.00 uur in 
de Korver Sporthal gespeeld. 

Futsal

 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
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Confet’ti B.V. 
CV Onderhoudsbedrijf Ton Bakker
Danzee
Del Mar, Café Restaurant
Dorsman Assurantiën
‘t Familie Restaurant
Fritures d’Anvers
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Hans Weeren

IJzerhandel Zantvoort
Kroon Mode
La Fontanella
Motorrijschool Goede
Never Stop Trying
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Printing People
Sandbar
Star Travel Reisburo
St. Z.E.P.
Thalassa
Vrijehuizenmarkt.nl
Yanks Saloon
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Strandpagina:
Club Nautique
Ganpati
Strandpaviljoen Jeroen

Op het Zandvoortse strand
Ontbijt, lunch 

of diner
betaalbaar 

genieten aan zee!

Tel.: 5716994

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07

Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Laat u verrassen bij

 Ganpati op het naturelstrand

Ons binnenpaviljoen is rookvrij!
Tevens bieden wij aan:
- Jambé workshops
- Zaterdagavond events
- Jam sessies
- Workshops
- Yoga
- Meditatie
- Diverse massage mogelijkheden.

Voor meer info en het ontvangen van 
onze nieuwsbrief zie: www.ganpati.nl

Alle vegetarische maaltijden € 10,--
Versgeperste  groente - en fruitsappen.

www.ganpati.nl

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

Lijfspreuk 
Beweging leidt altijd tot verandering

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni viert het Wim Gertenbach College feest. Vijftig jaar geleden werd het gebouw waar 
het College in is gevestigd, feestelijk geopend door burgemeester Van Fenema. Uiteraard was Cees Kuijper sr.,  
eigenaar/journalist van het Zandvoorts Nieuwsblad, aanwezig om in zijn welbekende bloemrijk taalgebruik,  
de Zandvoorters van dit heugelijke feit op de hoogte te brengen. Hieronder delen uit zijn relaas uit de krant van 
4 januari 1957. 

En dit oordeel is waarlijk geen 

wonder. In de schaduw van 

‘Het huis in de duinen’ maakt 

dit lage gebouwencomplex, 

strak van lijn, met de prachtige 

aanleg van gazons, een grasveld 

zo glad als een biljartlaken, 

fraaie tegelpaden en kunstzin-

nig aangelegde rijwielstallin-

gen reeds een overweldigende 

indruk. Een indruk die tot grote 

bewondering stijgt bij het aan-

schouwen van het interieur. De 

nieuwe school, die aan een wat 

overdadige luxe niet ontkomt, 

omvat vijf klasselokalen, een 

natuurkundelokaal, een ultra 

modern ingerichte gymnas-

tiekzaal met een groot aantal 

toestellen en ingebouwde hete-

lucht-verwarming. Bovendien 

een fraai ingerichte kamer voor 

het schoolhoofd, een toilet-af-

deling met douches en voet-

wasbakken en een prachtige 

aula, die tevens dienst zal doen 

voor schoolvergaderingen. De 

meubilering en stoffering van 

de diverse lokalen is buitengewoon 

smaakvol opgezet in vrolijke frisse 

kleuren en in de meest moderne 

zin. De schoolbanken werden 

vervangen door losse tafeltjes met 

losse stoeltjes, die er zó fraai uit-

zien dat het schoolhoofd, de heer 

Koerselman, zijn leerlingen reeds 

verbood, voortaan schooltassen 

mee te brengen waaraan metalen 

delen voorkomen, om beschadi-

ging van het meubilair tegen te 

gaan. Bijzonder treft nog bij het 

binnentreden de prachtige in na-

tuursteen aangebrachte wandmo-

zaiek, voorstellende ‘de vlucht 

naar het ideaal’, vervaardigd door 

de heer L. Tollenaar. 

Burgemeester Van Fenema zette 

in zijn oficiële openingswoord de 
geschiedenis van de bouw uiteen. 

Hij memoreerde o.m. dat in sep-

tember 1950 het eerste krediet voor 

het ontwerpen van een schetsplan 

door architect Stevens, dat niet 

meer dan een ton mocht kosten, 

door de raad werd verleend. Dit 

eerste plan beliep een bedrag van 

ƒ80.000,-, doch bleef enige jaren 

rusten omdat geen bouwvolume 

te verkrijgen was. Drie jaar daarna 

kwam een nieuw schetsplan met 

een aangebouwde, gymnastiekzaal, 

waarvoor in november 1954 een 

krediet van ƒ369.000,-  werd ver-

leend. Na goedkeuring volgde de 

aanbesteding, waarna, nadat voor 

centrale verwarming nog een ex-

tra krediet nodig bleek te zijn, het 

totaalbedrag tot ƒ450.000,- werd 

verhoogd. Een bedrag, dat nu 

alweer te laag zal blijken te zijn 

want thans blijkt de school, vóór de 

ingebruikneming, alweer te klein 

en zullen nog 4 leslokalen en een 

conciërgewoning moeten worden 
bijgebouwd, waardoor de half mil-

joen zeker zal worden overschre-

den. In hartelijke bewoordingen 

richtte spreker zich hierna tot 

mevrouw Gertenbach, de moeder 

van de Zandvoortse verzetsstrijder, 

die toestemming had gegeven de 

nieuwgebouwde school, evenals de 

oude, weer naar haar gefusilleerde 

zoon te noemen, terwijl het verzets-

kruis, hem posthum verleend, in de 

aula van de school werd opgehan-

gen. De burgemeester richtte zich 

daarna tot de leerlingen-klassever-

tegenwoordigers, prees de prach-

tige wandmozaiek van de heer 

Tollenaar en verklaarde, na zich 

eerst nog tot het nieuwe school-

hoofd, de heer E.R. Koerselman te 

hebben gewend, de school oficieel 
voor geopend, na erop te hebben 

gewezen, dat Zandvoort trots is op 

deze prachtige school, die bij het 

onderwijs een belangrijke taak zal 

gaan vervullen.

Een geestige speech hield de heer 

J. Ramkema namens de afdeling 

Zandvoort van ‘Volksonderwijs’, 

die het heerlijk achtte, in zulk een 

mooie school te mogen arbeiden. 

“Moge wat mooi is, mooi blijven”, 

door goede zorgen van leraren en 

leerlingen, betoogde spr., waar-

na hij het schoolhoofd, de heer 

Koerselman, een geschenk onder 

couvert aanbood. De heer P. J. 

Janssen, voorzitter van de ou-

dercommissie, vertolkte de dank 

der ouders voor deze prachtige 

nieuwe school en schonk na-

mens de ouders 180 kop en 

schotels voor de komende ou-

deravonden en vergaderingen. 

Tenslotte werd het woord ge-

voerd door het schoolhoofd, 

de heer Koerselman, die dank 

bracht voor alle toespraken 

en verklaarde, dat bij de op-

voedende taak in de naam der 

school zal worden hoog gehou-

den, door het navolgen van de 

idealen van Wim Gertenbach. 

Spreker besloot zijn toespraak 

met te verklaren, dat dit kost-

bare geschenk van de gemeente 

door leerlingen en personeel in 

hoge ere zal worden gehouden. 

Nadat de aanwezigen hierna 

het gebouwencomplex hadden 

bezichtigd, had in de avonduren 

een feestelijke bijeenkomst in 

de aula plaats met leraren, leer-

lingen en oudercommissie. K

In tegenwoordigheid van tal van autoriteiten uit gemeentelijke en onderwijskringen is in de 

aula van de nieuwe Wim Gertenbachschool voor U.L.O., zaterdagmiddag 22 dec. door burge-

meester Mr. H.M. van Fenema deze nieuwe school, ontworpen door architect M.F.A. Stevens 

en waarvan de totale bouwkosten bijna een half miljoen gulden bedragen, oficieel geopend. 

Degenen, die bij deze opening aanwezig waren, waren volkomen eensgezind in hun oordeel 

wat betreft de schoonheid van dit nieuwe gebouw, dat ten voorbeeld kan worden gesteld als 

de meest ideale school in geheel Nederland.

U.L.O.-school oficieel geopend

& Heden
Verleden

Zwemmers plaatsen zich voor NK

Kras komt uit op de 50 me-
ter schoolslag en de 50 en 

100 meter vrije slag, Koning 
op de 100 meter rugslag. 

In het weekend van 15 t/m 17 juni wordt in het Eindhovense 
Zwemstadion De Tongelreep het Nederlands Junioren Kam-
pioenschap gezwommen. Voor deze krachtmeting tussen de 
beste junioren zwemmers van Nederland hebben Richard Kras 
en Daisy Koning van de Zeeschuimers zich geplaatst.

Het weekend daarna wordt 
in Drachten het Nederlands 
Kampioenschap Sprint 
gehouden. Ook voor deze 
wedstrijd heeft Kras zich ge-
plaatst op de 50 meter vrije 
slag en de 50 meter school-
slag. Ook zijn broer Michael 
komt daar aan de start op de 
50 meter schoolslag. Katinka 
van Vastenhoven komt uit op 
de 50 meter vrijeslag en de 
50 meter rugslag.

Zwemmen

Sport Kort

Wim Gertenbachschool in aanbouw Foto: GOZ - nr. 31121

4x Winst voor Ard keff
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• Zeer karakteristieke 2-onder-1 kap woning (1906) in cen-
trum gelegen met fraaie achtertuin en oprit voor 2 auto’s

• Sfeervolle woonkamer met serre, 3 slaapkamers
• De afgelopen jaren is de woning volledig gerenoveerd met 

behoud van het charmante karakter en authentieke details
• Unieke woning en zo te betrekken
• Woonopp. ca. 156 m2, Perceelopp. 241 m2

Vraagprijs: € 499.000,-

 DE SCHELP 81 ZANDVOORT

• Goed onderhouden 2-kamerrecreatiewoning op de 
1e verdieping van complex De Schelp

• Dit complex is rustig gelegen, beschikt over een riante 
binnentuin en ligt nabij een uitgestrekt duingebied

• Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur
• Woning wordt verkocht inclusief de inboedel
• Woonoppervlakte ca. 45 m2

 THORBECKESTRAAT 35 ZANDVOORT

• Nabij de zuid boulevard gelegen royale hoekwoning
• Ruime garage en oprit voor meerdere auto’s
• Achtertuin (ZO) met achterom
• Woonkamer met zeezicht, ruime keuken en 6 slaapkamers
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Zeer geschikt voor verhuur of kantoor/praktijk aan huis
• Woonopp. ca. 150 m2, Perceelopp. 283 m2

Vraagprijs € 499.000,-

 KAREL DOORMANSTRAAT 8/5 ZANDVOORT

• Licht en ruim 4-kamerappartement aan de boulevard op 
de 3e etage gelegen

• Lichte woonkamer met open haard, geweldig uitzicht over 
strand en zee en balkon op het zuidwesten

• Nette keuken, 3 slaapkamers en badkamer v.v. hoekbad
• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs € 139.500,-

 GROTE KROCHT 33 ZANDVOORT

 DIACONIEHUISSTRAAT 26 ZANDVOORT

• In pittoresk straatje gelegen 20er jaren hoekwoning met 
patio op het zuidwesten

• Voorkamer met gashaard, achterkamer, keuken met 
toegang tot de patio, bijkeuken en 2 slaapkamers

• Midden in het centrum en toch rustig gelegen
• De woning dient gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

 BURG. ENGELBERTSSTRAAT 44 ZANDVOORT

• Nabij het strand gelegen royale woning met gezellige 
achtertuin met schuur en achterom

• Sfeervolle L-vormige woonkamer v.v. parketvloer en balkon
• Nostalgische woonkeuken met toegang tot de tuin
• 6 slaapkamers en 2 badkamers
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 180 m2

Vraagprijs € 249.500,-

Vraagprijs: € 419.000,-

 SCHUITENGAT 45 ZANDVOORT

• Op de 3e verdieping van Residence d’ Orange gelegen 
3-kamerappartement met royaal balkon op het zuiden

• Het complex beschikt over een lift en ligt op steenworp 
afstand van het strand, winkels en openbaar vervoer

• Lichte woonkamer met balkon, nette keuken 
v.v. apparatuur, 2 slaapkamers en nette badkamer

• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs € 259.000,-

• Op de 6e etage van “Residence d’Orange”, 
mooi gelegen 2-kamerhoekappartement

• Vlak aan zee en v.v. ruim balkon op het zuiden
• Het complex heeft een mooie entree en is v.v. een lift
• De garage is separaat te koop
• De woning dient gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 224.500,- (appartement)
€ 17.500,- (garage)

 SCHUITENGAT 109 ZANDVOORT

Vraagprijs € 189.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

Breng ook een bezoek 
aan onze website

www.cvl.nu
voor een compleet 
overzicht van ons 
woningaanbod!



Eldorado-phoenix
Die helpende hand 
bestond uit ma-
teriaal en geld om weer een 
fatsoenlijk paviljoen neer te 
zetten. Bedden, tafels, stoe-
len, keukenapparatuur en dat 
soort zaken werd direct gere-
geld. Met het geld kon bij een 
timmerfabriek een gebouw 
worden gekocht en met man 
en macht werd er gewerkt om 
de ‘Eldorado-phoenix’ weer uit 
de as te doen laten herrijzen. 

Zandvoortse 
Courant 

�

Geldig t/m zondag 24 juni

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Appel kruimeltaartje € 1,50
• Desem wit brood € 1.95

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht.

 

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

�

De Mannetjes

Reünie Gertenbach

‘Wat lijken die lokalen 
opeens klein als je na 

40 jaar terugkomt’

Donderdag 28 juni is de 
gemeente gesloten. 
De burgerlijke stand is van 8.30 uur tot 9.00 uur 
open voor aangifte geboorte/overlijden etc. 
De deuren zijn niet open, men moet aanbellen. 
Er is 1 bode en 1 ambtenaar aanwezig. 
Ook Loket Zandvoort 
is op die dag gesloten.

Let op!
Feestelijke prijsuitreiking
winning outfit-wedstrijd

van Esprit!

Zie pagina 10

Daar werden ze in willekeurige 
volgorde door dorpsomroeper 
Klaas Koper één voor één op 
zijn karakteristiek manier de 
trappen van het raadhuis op 
geroepen. Deze ‘stunt’ werd 
niet voor de eerste keer uit-
gehaald. Toen Gerard Hokke 
10 jaar directeur van het Wim 
Gertenbach College was, deden 
ze dat ook. Nu echter was het 
ter gelegenheid van het 50-ja-
rig jubileum van het gebouw 
waar de school in is gevestigd.

Het plein was behoorlijk vol toen 
de eersten de trap opgingen om 
de felicitaties van de huidige di-
recteur Fred van Zanten en zijn 
voorganger Hokke in ontvangst 
te nemen. Toen de laatste einde-
lijk boven was, konden er bijna 
geen auto’s meer door!

Afgelopen zondag is strandpaviljoen Eldorado met 
een American style party weer geopend. Twee we-
ken geleden brandde het paviljoen op het naakt-
strand tot de grond toe af. Nauwelijks een dag na 
die fatale brand, waar gelukkig geen slachtoffers 
of gewonden bij vielen, kwam er al actie binnen 
de strandpachters. 

Eldorado uit de as herrezen

Niet alleen collega’s van het 
naaktstrand, maar ook die 
van het textielstrand schoten 
massaal te hulp. Ook plaat-
selijke bedrijven en inwoners 
droegen op verschillende ma-
nieren een steentje bij. Tony 
O’Shea, mede-eigenaar van 
het strandpaviljoen, werd he-
lemaal emotioneel toen hij 
iedereen uit de grond van zijn 
hart bedankte voor de helpen-
de hand, die direct na de brand 
werd uitgestoken. 

Weliswaar is nog niet alles 
aangesloten en aanwezig maar 
vooralsnog kunnen gasten ont-
vangen worden die ook van het 
nodige ‘natje en droogje’ kun-
nen worden voorzien.

Zandvoort bedankt! 
Alle aanwezige collega’s en 
vrienden hadden zaken mee-
genomen die verkocht konden 

worden: kratten bier, dozen 
wijn en sterke drank, zelfs de 
haring die werd verkocht was 
een sponsoring van een col-
lega. “Nu nog hard doorwer-
ken om alles weer tot in de 
puntjes verzorgd te krijgen en 
dan komt het allemaal goed. 
Want het gaat een topseizoen 
worden: Zandvoort bedankt!”, 
sluit O’Shea af.

Tony kan de wereld weer aan

Actueel P5 Reünie Wim Gertenbach
Cultuur P�� Concert gestaakt

3e jaargang • nummer 25 • 2� juni 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Autosport P22 MINI United weekend
Sport P23 Schoolhandbal

Geslaagden op raadhuis
Vorige week woensdag werd de uitslag van het landelijk 
examen bekendgemaakt. De eindexamenkandidaten van 
het Wim Gertenbach College kregen telefonisch te horen dat 
zij om 14.00 uur op het Raadhuisplein werden verwacht.
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Familieberichten

Cartoon  Hans van Pelt

Column

Er valt altijd wát te beleven. 
Nét (weer) terug uit Spanje. 
Terug van het mooie uitzicht 
op zee. Waar de golven uiteen 
spatten op de rotsige pieren. 
En de vissers hun hengels 
uitwerpen. Slechts spora-
disch een visje vangend. De 
pieren, ook bevolkt door tien-
tallen katten. Groot en klein. 
Ze huizen tussen de keien. 
Elke dag komt er het ‘katten-
vrouwtje’. Zo noemen we haar. 
Gewapend met een stok als 
steun voor haar klimpartij over 
de rotsen. Grijs en oud. Lange 
broek en handschoenen aan. 
Met een boodschappenkar 
vol eten voor ‘haar’ katten. Ze 
haalt dagelijks de vieze, lege 
bakjes weg. Vult schone bakjes 
met nieuw voedsel. Vlees, vis, 
wat ze maar overheeft. 
Op een dag staat er een au-
tootje op één van de pieren. 
‘Brigada Azul’ lees ik door 
mijn verrekijker. Een meisje 
stapt uit de auto. Ze sjouwt 
met een grote kooi. “Ze gaan 
de katten vangen.” Ik geef oog-
verslag aan echtgenoot. Hij is 
niet zo op de zwerfkatten ge-
steld, vindt het een goeie ac-
tie. De kooi wordt neer gezet. 
Met een bak eten erin. En ja 
hoor… na een kwartier wach-
ten schuift er een katje in de 
kooi. Gevangen! Maar dán 
verschijnt het ‘kattenvrouw-
tje’. Aarzelend… zal ze wel, zal 
ze niet? Dapper loopt ze naar 
de auto. Een heftige discussie 
volgt (zie ik door de verrekij-
ker). Echtgenoot gaat erheen. 
Maar zijn Spaans is nog ontoe-
reikend om zich in de discussie 
te mengen. Verbolgen komt hij 
terug. En het autootje rijdt ook 
weer weg. Eén kat rijker. “Ach, 
maak je niet druk. Zolang die 
katten op de pier zijn komen 
ze niet in de fla t. Het ‘katten-
vrouwtje’ houdt trouwens de 
boel schoon.” 
“Eigenlijk heb je gelijk”, bromt 
echtgenoot, “wat zal ik me 
ook druk maken.” De auto 
van de ‘Brigada Azul’ hebben 
we niet meer terug gezien. 
Ook zij hebben misschien wel 
gedacht: “Wat zullen we ons 
druk maken?” Viva Espaňa! 

Lienke Brugman

Kattenzorg 
in Spanje

Burgerlijke stand
9 JUNI - �5 JUNI 2007 

Geboren: 
Claire Leonora Emilie, dochter van: Goedhart, 
Franciscus Nicolaas en: Goedhartová, Jitka

Gehuwd:
Van Leeuwen, Hendrikus Cornelis Wilhelmus 
Maria en Sriputta, Patchalee

Overleden:
Van Herwijnen, geb. Woerdenbag, Gerda, oud 94 jaar
Mors, geb. Van Norde, Leentje Sientje, oud 67 jaar
Kersten, geb. Koning, Maria, oud 93 jaar
Paap, Willem Cornelis,  oud 83 jaar
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG 24 JUNI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor IJ. TuijnProtestantse 
gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
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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zandvoortsecourant.nl
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Gillis Kok
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zandvoortsecourant.nl
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Joop van Nes
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Email: joop@
zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl 
06-1139 1478

Uitgever:
Zandvoort Press B.V.
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Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.zandvoortsecourant.nl

Kerkdiensten

Inloopavond Strand & Duin

Het bestemmingsplan Strand 
& Duin beheert een groot deel 
van onze gemeente. Uiteraard 
worden de zaken rondom het 
strand en het duin in onze 
gemeente geregeld maar ook 
bijvoorbeeld het terrein van de 
Kennemer Golf & Country Club 
en het binnencircuit, vallen on-
der dit bestemmingsplan.

Behoudend
Bestemmingsplanwethouder 
Marten Bierman en zijn collega 
Wilfred Tates van strandzaken 
waren aanwezig. Gesteund 
door een aantal ambtena-

ren werden veel vragen door 
de beide heren beantwoord. 
Duidelijk werd dat er geko-
zen is voor een behoudend 
bestemmingsplan dat slechts 
hier en daar voor grote en 
minder grote veranderingen 
zal zorgen. Met name de ont-
wikkelingen van de jaarrond 
strandpaviljoens worden in dit 
bestemmingsplan geregeld. 
Ook een eventueel ecoduct 
behoort tot de mogelijkheden. 
Het college kan nu aan de slag 
gaan met de opmerkingen die 
gedurende de avond werden 
gemaakt.

De vorige week gehouden inloopavond voor het voorontwerp-
bestemmingsplan Strand & Duin, heeft redelijk in de belang-
stelling gestaan. Wat opviel was het grote aantal strandpach-
ters dat van alles en nog wat wilde weten.

22-6-2001                                             22-6-2007

Dear Danny
6 lange jaren, zonder jou om me heen,
6 lange jaren, een gevoel, alléén!
6 lange jaren, ik weet dat jij me ziet,
6 lange jaren, mis ik je & heb nog veel verdriet!

Love U Forever

Commissie Raadszaken
positief over nieuwe buslijn 

Na een korte introductie door 
PvdA-er Fred Kroonsberg, 
waarin duidelijk werd dat ook 
de plaatselijke PvdA vertegen-
woordigers in o.a. Heemstede 
het voorstel steunen, kwamen 
alle fracties met een positieve 
reactie. SP en CDA lieten weten 
over deze zaak ook contact op te 
nemen met hun provinciale ver-
tegenwoordigers. Ook verkeers-
wethouders Tates vond het een 
prima plan en zegde toe het 
voorstel in te zullen brengen in 
het portefeuilleoverleg met zijn 
regionale collega’s.

LDC
De commissie had geen pro-
blemen met het opnieuw 
vaststellen van het voorbe-
reidingsbesluit Lous Davids 
Carré. Alleen stelde het CDA 
vast dat er een wijziging is 
opgetreden waarbij nu gebou-
wen zijn opgenomen die niet 
in het vorige voorbereidings-
besluit stonden. 

Concert 
Naar aanleiding van een vraag 

van VVD-er Hans Drommel, 
ging wethouder Tates in op 
de problemen die afgelopen 
zondag ontstonden rond 
twee gelijktijdig georgani-
seerde evenementen op en 
rond het Kerkplein, waardoor 
een concert in de Protestantse 
Kerk voortijdig moest worden 
afgebroken. Tates zei het te 
betreuren dat dit is voorge-
vallen. Hij vroeg zich wel af 
waarom geen contact is op-
genomen met de meldlijn of 
met het collegelid dat piket-
dienst had. De laatste had dan 
mogelijk kunnen bemiddellen. 
Tates vond het niet noodzake-
lijk de al jaren geldende regel 
dat het Kerkpleinconcert geen 
vergunning hoeft aan te vra-
gen te wijzigen. Ook vond de 
wethouder dat bij de vergun-
ningverstrekking gekeken 
moet worden naar de evene-
mentenlijst. Overigens is het 
verlenen van de vergunnin-
gen en het samenstellen van 
de evenementenlijst een zaak 
van twee verschillende afde-
lingen

De commssie Raadszaken heeft dinsdagavond positief gere-
ageerd op het voorstel voor een snelle busverbinding tussen 
Schiphol en Zandvoort. Deze zal rijden via Hoofddorp en Heem-
stede. Het plan is afkomstig van de provinciale PvdA-fractie.

Midzomernachtfestival 2007

Om 20.00 uur neemt de 
funk and soulband ‘Sylvia’s 
Groove’ daar het stokje over. 
Deze band staat garant voor 
een feest van herkenning 
met nummers als ‘Blame it 
on the boogie’ en ‘It’s raining 
men’ (hopelijk geen voorbo-
de). Op het podium op het 
Gasthuisplein treedt de band 
VanKessel op, gesponsord 
door Café Alex en Grand Café 
Danzee. Het is de bedoeling 
hun concert ‘door te prikken’ 
naar de ZFM studio, zodat 

thuisblijvers het concert live 
via de radio kunnen volgen. 
Tevens doen de radioverslag-
gevers live verslag van de 
andere podia, zoals ook op 
het Dorpsplein. Bij de Yanks 
Saloon kan men genieten 
van ‘A Band named Ca$h’ en 
het country/rock trio El Rio. 

Komt dus allen naar het 
centrum en mocht dat niet 
mogelijk zijn, luister dan live 
naar ZFM op FM 106.9, kabel 
104.5

 Zaterdagavond, 23 juni is er weer het jaarlijkse Midzomer-
nacht festival. Op drie podia in het centrum kan men zich 
heerlijk overgeven aan lekkere muziek, die door de straten van 
Zandvoort zal klinken. Ook de kinderen worden niet vergeten. 
Van 18.00 tot 20.00 uur is er een kinderdisco op het podium 
midden in de Haltestraat, georganiseerd door Café Neuf en 
Chin Chin.

Politiek verslag

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

Op 19 juni 2007 overleed

Anna Roskam – Bakker

* 1 juli 1924                       † 19 juni 2007

Haarlem: Ans en Ton
Hoofddorp: Guus
Zandvoort: Monique, Ad en Amanda
Wormer: Frits, Anne-Marie en François
Zaandam : Nathalie, Robin en Elena

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
Zaterdag 23 juni van 14:00 – 15:00 uur 
Monuta afscheidscentrum De Holman
Bornholm 54 – Hoofddorp

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
Maandag 25 juni om 13:30 uur
Crematorium Westerveld
Duin en Kruidbergweg 2 – 6
Driehuis (Velsen)

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

Henk Halderman, 
de vroegere bakker in Zandvoort, 
wordt maandag 25 juni 

9 5 jaar
Bij zijn klanten was 

hij bekend als 
‘Ome Henk’

Gefeliciteerd!

Weer of geen weer:
altijd gezellig!

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

25 juni 2007: 

65 jaar getrouwd

Karel en Lenie Angel Bakker

van harte gefeliciteerd namens 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

Getuigen gezocht van mishandeling
In de vroege ochtend van zondag 17 juni zijn twee 
Zandvoortse jongens in de Haltestraat geslagen door 
Duitse jongeren. Eén van de jongens  viel achterover en 
werd toen hij opstond in het gezicht geschopt waardoor 
hij bewusteloos raakte. De ingeschakelde politie deed het 

voorval af als ‘lichte mishandeling’ en de toeristen kregen 
€ 350 boete. Zijn familie zoekt getuigen van het voorval 
omdat de jongen zich niets meer kan herinneren. U kunt 
zich, eventueel anoniem, melden bij de redactie van deze 
krant, aangezien voor de politie de zaak is afgedaan.

Heden is overleden onze moeder, 
schoonmoeder en oma

Maria Koning – Kersten
30-11-1913   11-06-2007

Evert Keur
Annie Keur – Visser

Theo Keur
Brigitte Keur
Kevin Keur

Rick Keur
Saskia van Beelen
Kelly, Michel, Giarno

Wethouders discusieren met belangstellenden
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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)

Poep aan mijn schoen

Niet alleen de jeugd in het 
centrum (zie volgende alinea) 
heeft problemen om veilig op 
straat te spelen, ook de jeugd 
in Noord ervaart dat. Tijdens 
de Nationale straatspeeldag 
op 13 juni mogen kinderen 
met allerlei acties aandacht 
vragen voor de onveilige ver-
keerssituaties in hun buurt. 
Daarom diende Pluspunt 
een aanvraag bij de ge-
meente in om de Kamerling 
Onnesstraat voor twee uur 
af te sluiten voor kinderac-
tiviteiten. De aanvraag werd 
afgewezen, men kreeg al-
leen toestemming om op het 
‘hondenpoep’veldje naast de 
Waterzuiveringsinstallatie 
iets te organiseren. Ondanks 
de poep die overal verspreid 
lag,  hebben de kinderen (tot 
12 jaar) toch nog met diverse 
spelletjes meegedaan. Eén 
kreet was erg in trek: Joepie 
de poepie!

Voetbalveldje
Tommy en Jorn schreven 
een brief naar de gemeente 
of er in het centrum, waar 
zij wonen, een geasfalteerd 
voetbalveldje kan komen. 
De burgemeester stuurde 
een brief terug waar onder 
andere in stond: “De ge-
meente probeert de ruimte 
in Zandvoort zo eerlijk mo-
gelijk te verdelen. Er was een 
groot voetbalveld (van asfalt 
nog wel!) in het centrum ach-
ter de Mariaschool en Hannie 
Schaftschool. Dat voetbalveld 

hebben we een paar jaar ge-
leden gebruikt voor een ex-
tra schoolgebouw. Deze zo-
mer zal dat schoolgebouw 
naar de busbaan vóór de 
Hannie Schaftschool ver-
plaatst worden. De speel-
plaats met doeltjes zal dan 
weer door jullie en andere 
kinderen gebruikt kunnen 
worden om te spelen en te 
voetballen.” 

Helaas maar voor 1 jaar
Tot aan hier is bovenstaande 
brief van de Gemeente veel-
belovend maar dan komt het: 
“Helaas zal het niet voor heel 
erg lang zijn, omdat na de 
zomervakantie 2008 in het 
centrum veel nieuwbouw 
zal komen en het betekent 
dat het speel- en voetbalter-
rein wéér niet beschikbaar 
is. We hopen dat jullie voor-
lopig tevreden zijn met dit 
antwoord en zo goed zullen 
worden dat we jullie later op 
de televisie kunnen zien spe-
len bij Ajax of Feijenoord.”  Ik 
denk dat Tom en Jorn niet blij 
zijn met dit antwoord en ze-
ker gezien de beperkte tijd-
spanne (1 jaar) ook geen top-
voetballers zullen worden. 
Is er nou echt geen andere 
oplossing voor de iets ou-
dere jeugd in het centrum? 
Kan het Jeu de Boules veldje 
op het Gasthuisplein niet 
omgetoverd worden in een 
voetbalveldje? Dat wordt nu 
gebruikt als honden uitlaat-
plaats.

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Gertenbach reünie haalt herinneringen naar boven

door Joop van Nes jr.

Iemand die in de tijd dat de 
heer Sinke directeur was van 
de Gertenbach niet op die 
school heeft gezeten, weet 
waarschijnlijk niet wat ik met 
rouwranden bedoel. Het zijn 
de zwarte vloertegels die als 
strepen de versiering vor-
men op de vloer van de aula. 
Recalcitrant als ik was, moest 

ik me regelmatig bij de direc-
teur melden en die eiste dat je 
dat staande op de rouwranden 
deed. Uiteraard deed ik dat 
niet met vaak alle gevolgen 
van dien. 

De gedachten daarna waren 
aan veel prettigere zaken. Op 
de foto’s die overal waren neer-
gelegd vond ik die van ‘mijn’ 
jaar. De namen stonden erbij, 

Rouwranden. Dat waren de eerste herinneringen die bij mij 
bovenkwamen toen ik de deur van het Wim Gertenbach  
College doorging. Met een grote reünie werd afgelopen vrij-
dag en zaterdag het 50-jarig jubileum van het schoolgebouw 
gevierd. Ik was daar uit hoofde van mijn beroep maar in eerste 
instantie als oud-leerling van de Wim Gertenbach school.
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 Evenementen Agenda
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Week 25 • 2007
Juni
Expositie C-Art: In bibliotheek Duinrand 
exposeren Josette Caelen, Jose en Joke 
Coenraad

Midzomernachtfeest: Openlucht 
muziekfestival in het centrum 

Mini United: Circuit Park Zandvoort

Juli
EK Jetski: Europese Kampioenschappen 
in de Noordzee, voor strandpaviljoen 15

NK Beach Hockey: Beach Hockey tour 
bij strandpaviljoen 1b

Zandvoort (A)live: Strandfestival met 
live muziek bij paviljoens 13 t/m 16

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 30 juni 2007
of zolang de voorraad strekt.

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de 

laatste trends

Zoekt 
medewerker/ster 

bediening

Ervaring vereist.
Reactie voorzien van c.v. 

per e-mail naar
cafeneuf@cafeneuf.nl

Voor meer info 
M.de Bruyn 06-26178819

Tijdens 
Midzomernacht festival

buitenbar van 
Danzee en Café Alex
op het Gasthuisplein!

’t Familie Restaurant
te Zandvoort

is om ons team te versterken 
voor het seizoen op zoek naar:

Medewerkers 
voor de bediening

Keuken/afwashulp
leeftijd ± 20 jaar

Voor info bel: 023-5712537 – 06-16177381
Vragen naar Bas

waarvan een aantal toen pas 
weer naar boven kwamen. Het 
merendeel zie ik nog regelma-
tig maar sommigen waren uit 
mijn beeld verdwenen.

Verrassend was de ‘les’ die de 
heer Swanink verzorgde. Op 
zijn eigen manier, zoals hij dat 
altijd heeft gedaan, liet hij de 
‘leerlingen’ kennismaken met 
zijn stad: Utrecht. Ook oud-do-
centen Karst en Nijboer kwa-
men een kijkje nemen en heb 
ik hartelijk de hand geschud. 
Sinke heb ik niet meer gezien 
want ik was toen, met een 
hoofd vol met goede en min-
der goede herinneringen, al-
weer naar mijn volgende klus.

Schoolmijmeringen klas II B, lichting 1957

door Nel(lie) Kerkman

Bij binnenkomst kijk ik een 
beetje onwennig rond. Eerst 
maar even de lokalen bezoe-
ken om herinneringen op te 
halen. In de gang hangt een 
verwijzing naar het jaar en de 
klas waar je alles kunt vinden. 
Overal zie je speurende ogen 
die je van top tot teen bekij-
ken. Kalende koppies, rimpels 
en grijs haar heeft de overhand 
in dit gedeelte van de school. 
“Weet je nog wel dat meester 
Koerselman je uit het dorp 

plukte omdat hij vond dat je 
beter kon leren in plaats van 
rond te hangen? Dat hoef je 
tegenwoordig niet meer te 
proberen.” Sterke verhalen en 
anekdote’s worden opgehaald 
en kunnen zo in het jubileum-
boek. 

Aan de wand hangt een pa-
pier waarop oude schoolregels 
staan met een hedendaagse 
toevoeging ‘in de klas zijn de 
mobiele telefoons en MP3 
spelers uit en opgeborgen’. In 
de aula zie ik aan een statafel 

Op naar de reünie van de Wim Gertenbach MULO (nu College) 
waar ik in 1957 de school onveilig maakte. Toch wel vreemd om na 
minstens 50 jaar mijn fiets weer in het fietsenhok te plaatsen. 

enkele hangouderen die me 
bekend voorkomen, even ge-
zellig bijkletsen. Ook is er één 
leerkracht van het eerste uur 
aanwezig: meester Nijboer. Als 
een popidool wil iedereen hem 
even aanraken. 

Intussen zijn er van lichting 
1957 drie klasgenoten gear-
riveerd. De rest schittert door 
afwezigheid of misschien heb 
ik die net gemist. De school-
bel gaat, het geluid klinkt als 
vanouds. Het wordt tijd dat 
ik naar huis ga. De regen valt 
met bakken uit de hemel.Toch 
wel handig dat het fietsenhok 
overdekt is. Je zadel blijft ten-
minste droog, dat was vroeger 
toch behelpen!

Eindeloos bloemen!

New Century Advies

T:  023-5718568

M: 06 47772376

info@newcenturyadvies.nl

• Financieel Advies

• Belastingen

• Businessplan

BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK  !
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Interim directeur EMM
Onlangs is Theun Oosterhuis (55) voor een half jaar benoemd 
tot interim directeur bij woningbouwvereniging EMM. Vanaf 
januari 2006 werkt hij zelfstandig, na veel ervaring bij wo-
ningcorporaties in het hele land opgedaan te hebben. 

In eerste instantie was Oos-
terhuis aangezocht als tijde-
lijk onafhankelijk adviseur, 
omdat voormalig directeur 
Jos Broersen door de Raad van 
Commissarissen ‘vrij van werk-
zaamheden’ werd gesteld. In 
de afgelopen periode was er 
namelijk een onoverbrugbaar 
verschil van inzicht ontstaan 
over het te voeren beleid in-
zake interne betrekkingen. 

Plan van aanpak
Medio april zou een plan van 
aanpak gereed zijn. Dat is in-
middels gerealiseerd. “Uit de 
inventarisatie komen twee 
grote problemen naar vo-
ren”, aldus de zeer aimabele 
Oosterhuis. “Er bleek een groot 
gat te zitten tussen de ideeën 
over onderhoud en renovatie 
en over de besluitvaardigheid. 
Oude gewoontes zijn moeilijk 
los te laten. Binnen de organi-
satie hebben we veel capabele 

mensen met inzet, maar hun 
motivatie kwam in het geding. 
Het is van belang dat ook na 
afloop van een project er ‘na-
zorg’ voor de bewoners is. Zij 
moeten er een goed gevoel 
over hebben.”

‘Open minded’
Het heeft alles te maken met 
communicatie en dat geldt 
met name voor de bewoners-
participatie. “Wij hebben ‘open 
minded’ een onderzoek ver-
richt en het is duidelijk”, zoals 
Oosterhuis het verwoordt: “de 
luiken moeten open en de ve-
ren opgeschud!” Er zijn thans 
voorstellen gedaan en op 12 
juni is er een gesprek met de 
Zandvoortse Vereniging van 
Huurders (ZVH) en de bewo-
nerscommissies geweest. 
Concreet gezegd dient de 
EMM voor onomkeerbare 
projecten ook een verplichting 
aan te gaan.”

De Bode 
Alles voor het inrichten van uw woning

Wat is er al niet te koop? Je 
komt ogen tekort. Er is een 
fraaie collectie Tiffany lam-
pen en ook schitterende 
haardschermen van dat 
merk. “Wij hebben veel spe-
cialiteiten op het gebied van 
spiegels en schilderijen die 
wij zelf importeren, maar 
ook een ruime keuze in foto-
lijstjes en de betere kwaliteit 
kaarsen”, aldus een enthousi-
asme uitstralende Carmen. 

Groot assortiment
“Op de benedenverdieping 
staat een collectie klein-
meubelen, de inkoop hier-
van wordt voornamelijk 
door Frits gedaan. Samen 
met mijn dochter hou ik mij 
vooral bezig met de aanschaf 
van alle woondecoraties.” 
Naast een grote sortering 
lampenkappen is er ook een 
kledingafdeling, speciaal ge-
richt op ‘outdooractviteiten’, 
met keuze uit vele waxcoats, 
hoedjes en laarzen. Ook voor 
‘maritieme’ zaken, zoals bo-
ten bomschuiten, boeien, 
knopenborden, enzovoort, 
kunt u bij De Bode terecht. 
Nieuw in het assortiment 
zijn fraaie sieraden van het 
merk BB Brasil, met speciale 
‘geluksheiligen’ en stoffen 
bandjes voor kinderen. 

ZandvoortPas
Carmen: “Onze kracht ligt 
vooral in het feit dat wij veel 
luxueuze en exclusieve ar-

tikelen hebben tegen zeer 
schappelijke prijzen. Door 
een grote omzetsnelheid zijn 
wij in staat goed in te kopen 
en de vele klanten profiteren 
hiervan. Gelukkig hebben wij 
veel Zandvoorters in de zaak 
(die 5% korting krijgen op ver-
toon van de Zandvoortpas) en 
zijn wij niet geheel afhanke-
lijk van toeristen.” 

Opslagruimte
Hun zoon en dochter, die 
nu nog een beeldengieterij 
in Haarlem hebben, gaan 
trouwens binnenkort ook 
zelfstandig met een woon-
winkel volgens de formule 
van hun ouders aan de slag 
in Haarlem en Heemstede. 
Gezien de grote collectie 
had de familie Beelen  een 
aparte opslag in Haarlem. 
Deze is onlangs verkocht en 
men is nu op zoek naar een 
ruimte in Zandvoort. “Wij ge-
ven ook graag advies bij het 
inrichten van een geheel huis 
en zelfs bij de inventaris van 
boten worden wij betrokken.”  
Daarnaast verzorgt Carmen 
ook met veel plezier de bege-
leiding van stagiaires van het 
Nova College in Haarlem.

Deze ‘zalige snuffelwinkel’, 
waar men inderdaad op zijn 
gemak kan rondkijken, is  
’s zomers de gehele week 
geopend van 10.00 tot 22.00 
uur. De Bode, Bodeweg 2, tel. 
5718845

door 
Erna Meijer

Op de hoek van de Kerkstraat en de Bodeweg 
zit sinds zestien jaar de gezellige winkel van 
Carmen en Frits Beelen. Carmen is van meet 

af aan in deze branche werkzaam geweest
door op haar zeventiende een woonwinkel 

in Haarlem te starten en die liefde voor 
het vak is gebleven. 

Woonvisie
Zoals het College op vragen uit 
de raad al aangaf, is de woon-
visie aanvaard. In de daarbij 
behorende prestatieafspra-
ken wordt het betrekken van 
bewoners en huurders bij het 
beleid en het beheer expliciet 
opgenomen. “De EMM heeft 
een woningvoorraad van 2500 
huizen, dit is een derde van het 
totale bestand aan huizen in 
Zandvoort”, aldus Oosterhuis. 
In heel Nederland bestaat ge-
middeld de helft uit sociale 
woningbouw, in tegenstelling 
tot België waar dit percentage 
op 15% ligt. 

Meerjarenplan
In oktober/november van dit 
jaar wordt een meerjaren-
plan gepresenteerd voor de 
komende drie jaren. “Voor 
Zandvoort geldt dat binnen 
de bestaande gebouwen 
en bedrijvenpanden binnen 
vijftien jaar dringend her-
structurering nodig is. Met 
de gemeente zullen bijtijds 
goede afspraken gemaakt 
worden over zonodige tijde-
lijke herhuisvesting.” Op de 
vraag hoe het staat met het 
zorgproject in de Poststraat 
zegt Oosterhuis dat het in de 
aanbestedingsfase zit. “Ik heb 
geen reden om aan te nemen 
dat het niet doorgaat.”

Met de komst van Theun 
Oosterhuis lijkt er duidelijk 
een frisse wind te zijn gaan 
waaien en dat geeft vertrou-
wen voor een betere samen-
werking tussen de verschil-
lende belangengroepen.

O.B.S. De Duinroos één jaar kansschool
Inmiddels is basisschool de Duinroos alweer 1 jaar een offici-
ele Kansschool en uit de cijfers blijkt dat de resultaten van de 
leerlingen aanmerkelijk beter zijn geworden. Dat wordt be-
vestigd door de uitstroom van de leerlingen van groep 8 naar 
het voortgezet onderwijs. 

De Duinroos heeft zich vorig 
jaar aan alle eisen van een 
Kansschool verbonden en 
werd zo de eerste kansschool 
in onze regio en de tweede in 
Nederland. In een Kansschool 
zijn niet belemmeringen het 
uitgangspunt, maar kansen 
voor kinderen en ouders. 
Zaken als rijk aanbod, brede 
oriëntatie en effectief werken, 
zijn basisbegrippen.

Extra kwaliteit 
Kinderen extra kansen bie-
den, daar draait het om. 
De onderwijsadviesdienst 
Kobalt  ontwikkelde de 
Kansschool, speciaal voor 
basisscholen die hierin ex-
tra kwaliteit willen bieden.  
Dit schoolontwikkelings-
traject biedt het onder-
wijsteam de kans om zelf  
te bepalen wat nodig is om 

de kwaliteit van de school te 
verbeteren. 

Hecht team
Omdat het team van de 
Duinroos 4 jaar intensief 
aan het behalen van het 
Kansschool certificaat heeft 
gewerkt, is er een enorm hecht 
team ontstaan en hebben 
leerkrachten het gevoel dat 
ze samen alle voorkomende 
situaties het hoofd kunnen 
bieden. Het team is zelfs zo 
zeker van eigen kunnen dat 
ze elk jaar opnieuw door een 
onafhankelijke commissie de 
kwaliteit van het onderwijs 
laten onderzoeken. 

“Ik vind het erg leuk als we van elkaar afscheid kunnen nemen.”

30 juni - openbare receptie

met een Ameezing Afscheid
op het programma

19 jaar lang diende burgemeester M. R. van der Heijden Zandvoort  

en deelde hij lief en leed met de badplaats en zijn inwoners.  

Binnenkort gaat hij met vervroegd pensioen. Tijd om afscheid te nemen.

Uitnodiging 
Voor iedereen die in Zandvoort woont is op 30 juni de openbare  

receptie. Ook voor u een mooie gelegenheid om persoonlijk afscheid  

te komen  nemen. De receptie is vanaf 13.30 uur in de centrale hal van  

het Raadhuis van Zandvoort - ingang Swaluëstraat 2. U bent van harte  

uitgenodigd om langs te komen. De receptie duurt tot ongeveer 16.00 uur. 

Feest 
Burgemeester M.R. van der Heijden krijgt niet zo maar een afscheid.  

Het is een receptie met een Ameezing Afscheid. Helemaal in de traditie 

van de badplaats waarvoor hij zich al die jaren heeft ingespannen.  

We houden nu eenmaal van leuke dingen, niet waar... 

Doorwandelen 
De opzet van de middag - na uw afscheid van de burgemeester wandelt  

u door naar het Gasthuisplein. Daardoor maakt u in de centrale hal van  

het raadhuis ruim baan voor de volgende gast. Op het Gasthuisplein volgt 

een gezellige culturele manifestatie vol dans, voordrachten en korenzang, 

met een bijdrage van onder meer het Zandvoorts Mannenkoor, het  

Connie Lodewijks ballet, verschillende dorpsomroepers, The Beach Pop 

Singers en De Wurf. Nog een keer maakt de burgemeester hier rond de 

klok van 16.00 uur een groots entree, want een Ameezing Afscheid, dat 

kan alleen maar in Zandvoort. 

Interim directeur Theun Oosterhuis
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vertelt in wezen hetzelfde ver-
haal. Zij komt al 30 jaar in de 
badplaats en vindt Zandvoort 
niet meer “zoals het vroeger 
was.” Tegenwoordig bezoekt 
ze steeds vaker kustplaatsen 
in Zuid-Holland waar het vol-
gens haar goed toeven is. Deze 
uitspraak doet Manfred erg 
veel pijn: “Ik kan er niets aan 
doen maar ik ben nu eenmaal 
gek op Zandvoort en kan wel 
huilen als ik dit soort verhalen 
hoor.”

Wintermaanden
Manfred sluit de deur 

van zijn kraam na het 
dorpsomroepercon-
cours, eind septem-
ber. Hij is al aan het 
sparen, want hij 
sponsort het ge-
weldige jaarlijkse 

evenement op be-
scheiden wijze. Over 

twee jaar heeft hij de 
pensiongerechtigde leef-

tijd bereikt. Blijft hij dan 
nog steeds naar Zandvoort 
komen? “Zolang het plein 
niet volgebouwd wordt en de 
bevolking het prima vindt dat 
ik blijf dan blijf ik natuurlijk.” 
Vanwege zijn gezondheid ver-
trekt hij ‘s winters, samen met 
zijn honden, naar zijn zuster 
in Majorca. Daar geniet hij 
van de temperatuur en laadt 
zijn accu weer op om, tegelijk 
met de trekvogels, weer naar 
Zandvoort te gaan. Om te ge-
nieten van het leven waar hij 
40 jaar geleden voor gekozen 
heeft.

Net zoals de gierzwaluwen komt de dorpsgenoot van deze 
week elk seizoen begin mei naar Zandvoort. Iedereen kent 
hem eigenlijk als ‘Manfred de Leerman’ maar in werkelijkheid 
is zijn achternaam al 63 jaar Berkhoff. Sinds jaar en dag staat 
hij op het Raadhuisplein in zijn houten kraam en verkoopt le-
ren riemen, tassen, kettingen en andere hebbedingen. 

Dorpsgenoten

Het  geboor teland van 
Manfred is Duitsland. De fa-
milie Berkhoff bestond uit 14 
kinderen, waar Manfred de 
jongste van was. Zijn vader, die 
op jonge leeftijd is gestor-
ven, was schoenmaker. 
Toen de oorlog was 
afgelopen kwam 
het gezin elk jaar 
naar een camping 
in Zandvoort. 

Zelfstandig
Op 23 jarige
leeftijd besloot
Manfred om 
’s zomers zelfstan-
dig naar Zandvoort 
te gaan. Nog niet met 
een leerkraam maar wel 
met sieraden, die hij verkocht 
vanaf een kleedje naast het  
VVV kantoor op het Raadhuis-
plein. Het was niet echt een 
vetpot, maar Manfred heeft 
daarnaast van alles aangepakt 
om rond te komen: van portier, 
bediende in een supermarkt 
tot aan werken bij Giraudi. 
Later werkte hij als kleermaker 
bij Henze in Haarlem. Vanwege 
zijn gezondheid moest hij daar 
stoppen.

Gek op Zandvoort
Met Manfred raak je niet 

uitgesproken over het oude 
Zandvoort, met herinneringen 
aan de muziektent en dansen 

op het plein en niet te vergeten 
Oberbayern. Hij maakt zich erg 
boos over het huidige beleid in 
Zandvoort, waar zoals hij zegt: 
“de sfeer langzaam maar ze-
ker uit het hart van het dorp 
verdwijnt. Waar elk weekend 
het Raadhuisplein volgepropt 
staat met fietsen en brom-
mers en de wandelaars am-
per kunnen lopen vanwege de 
fietsenmassa.” Een Duitse be-
zoekster die elk jaar even langs 
de kraam van Manfred loopt, 

Zomer 2007 op laatste benen?

Waarschijnlijk behouden 
we deze riante thermische 
voorsprong niet omdat we 
een beduidend koeler weer-
regime in huis krijgen vanaf 
het einde van de week. Een 
nadrukkelijker noordcom-
ponent in de stroming gaat 
dan vermoedelijk ‘onder-
koelde sferen’ geven in de 
Lage Landen.  

Dinsdag was nog een 
hele aardige zomerse 
(strand)dag met tempera-
turen in de buurt van de 25 
graden. We zagen dat de 
buiendreiging al wat toe-
nam vanuit het zuidwesten 
van het land aan het einde 
van de dag, maar veel had 
het nog niet om het lijf.

Ook de woensdag restte 
nog wat restzomerwarmte 
op en de paar (lokaal pit-
tige) nachtelijke buien 
maakten alweer plaats 
voor mooie opklaringen. 
Prima weer met 21-22 gra-
den was het bij een ietwat 
bolle (zuid)wester.

De rest van de week, te be-
ginnen bij deze donderdag, 
verloopt vrij wisselvallig 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

met periodiek regen of en-
kele buien. De temperatuur 
zal geleidelijk een veer laten 
en op sommige dagen de 20 
graden nauwelijks meer ha-
len op Zandvoort. Toch zijn 
er ook grote dagdelen dat 
het gewoon droog blijft met 
flinke zonnige momenten, 
zoals vandaag en morgen.

Op termijn (weekeinde) zien 
we een noordwestelijke 
stroming op het weertoneel 
verschijnen. Een herstel naar 
fraai zomerweer, waarop ei-
genlijk al werd gepreludeerd 
door de ‘huisweerman’, zit 
er dan nog niet in voor eind 
juni, maar wellicht verbetert 
het zich rond de maandwis-
sel en begin juli. De neer-
slagkansen zullen aan het 
einde van juni wel geleide-
lijk afnemen trouwens.

Al met al een ontwikkeling 
komende tijd die sceptici 
doen geloven dat het nooit 
meer goed komt met de zo-
mer van 2007, maar dat lijkt 
onterecht. We hebben nog 
twee volle zomermaanden 
voor de boeg.

Weerman Marc Putto

 

Manfred de Leerman

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 21 19 18 18 

Min 15 14 13 13

Zon 35% 25% 20% 25%

Neerslag 50% 70% 70% 60%

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

door Nel Kerkman

Het is bijna niet voor te stellen want deze junimaand is 
de warmste ooit tot op heden, met een temperatuurover-
schot van ongeveer 4 graden in het zuiden van Noord- 
Holland. Het ronduit wisselvallige weer van de afgelopen 
tijd gaf nu niet direct aanleiding te denken dat juni nog 
nooit zo warm verliep.

Kinderfeestje 
organiseren?

10 jaar Zwemvierdaagse in Zandvoort
De wandel4daagse is nog maar net achter de rug of het volgende 
evenement van de Stichting Zandvoortse4daagse staat alweer 
voor de deur. Van 25 tot en met 29 juni kunnen de deelnemers 
hun baantjes trekken. Dan zal voor de 10e keer de zwem4daagse 
worden gehouden in het zwembad van Center Parcs.

Deelnemers kunnen kiezen uit 
250 meter (10 baantjes) of 500 
meter (20 baantjes) per avond. 
Van maandag- tot en met vrij-
dagavond kan er gestart wor-

den tussen 18.00 en 20.30 uur. 
Er mag dus één avond worden 
overgeslagen. Er kunnen maxi-
maal 400 deelnemers meedoen, 
dus koop snel uw kaarten. 

Om het 10 jarige jubileum 
te vieren, wordt op de slot-
dag een barbecue aangebo-
den voor alle deelnemers. 
Aansluitend is vanaf 20.00 
uur de inmiddels traditio-
nele Aqua-Disco. Kaarten a  

8,50 zijn o.a. te koop bij Bruna 
Balkenende (Grote Krocht) en 
Ton Goossens (Nieuw Noord). 
Kijk voor meer informatie op: 
www.zandvoortse4daagse.nl
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C U L T U U R

door Nel Kerkman

Wulpse dame
Samen met de dochter van 
Bob Nees (destijds eigenaar 
van Scandals) heeft burge-
meester Van der Heijden het 
beeld ‘Madame Migraine’ 
onthuld. Dat ging gepaard 
met een knal die letterlijk 
oorverdovend was. Het idee 
om een beeld op deze plek te 
plaatsen is ontstaan toen er 
een zieke boom op het plein 
werd gekapt. Uiteindelijk is 
het beeld iets meer naar vo-
ren geschoven. Tijdens de her-
opening van het Kerkplein en 
de Kerkstraat schonk Nees het 
beeld aan de gemeente. De 
gemeenteraad aanvaardde 
het beeld op 27 januari 1998 
en schonk de granieten sok-
kel waar de wulpse dame op 
geplaatst werd. Zo te zien 
geniet ‘Madame Migraine’ 
van het leven en ondanks 

de migraine staat haar hoed 
zwierig op haar hoofd. Met 
in haar ene hand een glas en 
in de andere een fles wijn be-
kijkt ze de voorbijgangers met 
een verleidelijke glimlach. Het 
bronzen beeld is zeker een 
aanwinst voor het Kerkplein. 

René Rikkelman 1959
De Amsterdamse kunstenaar 
René Rikkelman is beeldend 
werkzaam in zowel twee- als 
driedimensionale vormgeving 
in diverse technieken zoals: 
olieverf, brons, speksteen en 
marmer. Naast schilderen 
heeft Rikkelman zich ook altijd 
bezig gehouden met beeld-
houwen. Hij vervaardigt zijn 
bronzen beelden in zijn eigen 
gieterij. Zijn beelden zijn figu-
ratief, veelal naakten die hij bij 
voorkeur naar model in klei 
of was maakt. De galerie van 
Rikkelman is gevestigd in het 
centrum van Amsterdam.

Beeldhouwwerk: Madame Migraine, 1998
Materiaal: Brons 
Afmeting hoogte: 1.60 m (incl. sokkel) 
Plaats:  Kerkplein
Eigenaar:  Geschonken door Bob Nees
  aan gemeente Zandvoort
Beeldhouwer: René Rikkelman

Beeldig Zandvoort

‘Je moet niet groter willen lijken door 
op een ander te gaan staan.’

Marco Termes

Spreuk van de week:

Kerkpleinconcert voortijdig afgebroken
Het concert van het Ensemble Rossignol, dat afgelopen zon-
dag stond geprogrammeerd in de Protestantse Kerk aan het 
Kerkplein, is voortijdig afgebroken. Een muzikaal festijn ter 
gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Fritures d’Anvers, 
elders op het Kerkplein, maakte het optreden van de musici 
onmogelijk. Ondanks dat er op het laatste moment werd uit-
geweken naar het achter de kerk gelegen Jeugdhuis.

Bijna honderd bezoekers ver-
zamelden zich in de (te) kleine 
ruimte van het Jeugdhuis. De 
ruimte deed op zich geen af-
breuk aan de hoge kwaliteit 
van de beide musici Alice Gort-
Switynk (blokfuiten) en Elly 
van Munster (chitarrone). De 
belofte van de organisatoren 
dat de klanken van Ensemble 
Rossignol zouden klinken als 
die van een nachtegaal wer-
den volledig bewaarheid. 

Afgebroken
In de pauze bleek dat het en-
semble dermate veel hinder 
ondervond van de geluiden 
van buiten de zaal, dat het 
ondoenlijk was het program-

ma voort te zetten. De zwaar 
teleurgestelde bezoekers 
moesten noodgedwongen 
voortijdig huiswaarts keren. 
“Dit is het gevolg van een fa-
lend evenementenbeleid. We 
dienen zeer vroegtijdig ons 
jaarprogramma in. Meestal 
zijn we zelfs de eerste, en dan 
nu dit! Het is een schande, 
hier is het laatste woord nog 
niet over gesproken”, liet een 
woedende Peter Tromp na 
afloop weten. “We hebben 
nog contact gezocht met de 
organisatoren van het andere 
evenement, maar ook zij kon-
den geen kant op. We nemen 
hun overigens niets kwalijk. Zij 
hebben een vergunning ge-

Muurschildering in Hema
Hema Zandvoort staat al lan-
ger bekend om zijn aandacht 
voor de kunst. Regelmatig 
vinden exposities van Zand-
voortse kunstenaars plaats in 
het koffiebuffet. Zo is er vanaf 
nu een expositie te  zien van 
Ron de Wit Winter, die met 
een gigantische muurschilde-
ring de ruimte vult.

Ron de Wit Winter is een 
Zandvoortse beeldende kun-
stenaar/zanger die op jonge 
leeftijd de Rietveld academie 
heeft doorlopen en daarna 
als illustrator/vormgever voor 
verschillende opdrachtgevers 

heeft gewerkt en zelfs een 
aantal jaren in het middelbaar 
onderwijs les heeft gegeven.

De Wit Winter heeft kunstig 
uitgepakt met een originele 
sfeertekening  en de ruimte 

gevuld met prachtige vrolijke 
pasteltinten, die een meta-
morfose in het Hema koffie-
buffet teweeg heeft gebracht. 
Het loont absoluut de moeite  
om even een kijkje te gaan 
nemen. 

kregen voor een evenement. 
De schuld ligt bij de gemeen-
te. Daar wordt een stringent 
vergunningenbeleid gevoerd. 
Het is daarom onbegrijpelijk 
dat zoiets als we vandaag heb-
ben meegemaakt kan voor-
komen”, besloot de voorzitter 
van Stichting Classic Concerts. 
Overigens nadat hij de verze-
kering had gegeven dat het 
Ensemble Rossignol op ter-
mijn zeker nog in Zandvoort 
te horen zal zijn.

Smetje
Claudia Pieters van Fritures 
d’Anvers is uiterst ongelukkig 
met de situatie. “We hadden 
een geslaagd feest, maar dit 
is een smetje op het geheel. 
Ik onderschrijf overigens de 
woorden van Peter Tromp 
volledig. Nogmaals ik vind het 
heel erg vervelend”, meldde de 
eigenaresse van de jubileren-
de friteszaak.

Gemeente
Gemeentewoordvoerder Ton 
van Heemst was maandag op 
de hoogte van de gebeurtenis-
sen. “Ondanks dat het zwarte 
pieten nu al begonnen is, gaan 
wij toch samen met de heer 
Tromp op korte termijn on-
derzoeken hoe een en ander 
gekomen is.” Dinsdagavond 
zijn er vragen gesteld tijdens 
de commissie Raadszaken. 
Een verslag hiervan leest u op 
pagina 3.

Weer een 
gezellig 

weekend!

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)

Hebt u een

slaapkamerbadkamerkinderkamertoiletbedrijfsruimtegaragemuur
keukenwoonkamertuinschuurhorecagelegenheidstrandtentviskraam

Dan wordt bijvoorbeeld uw restaurant de slaapkamer, woonkamer of 
kinderkamer met een muurdecoratie een stuk sfeervoller.

Vrijwel alle stijlen zijn mogelijk van
Grieks, modern tot de oude meesters

Ron de Wit Winter
muurdecoraties en portretten
023 5712578 / 06 13897438

De winnaars van de Esprit wedstrijd zijn geworden… 

Mevr. M. Smit - Hooigracht 77D, 2312 KP Leiden 
* Een setje Esprit Bodywear t.w.v. € 50,-
Mevr. N. Keuning - Kostverlorenstraat 89a rood, Zandvoort 
* Een setje Esprit Bodywear t.w.v. € 50,-
Mevr. R. v.d. Broek-Webber - Celsiusstraat 193, Zandvoort 
* Een paar Esprit shoes t.w.v. € 100,-
Mevr. A. Jongebloed - Nic. Beetslaan 13, Zandvoort
* Een Esprit tas t.w.v. € 50,-
Mevr. M. Alessie - Burg.Engelbertstraat 54, Zandvoort
* Een Esprit tas t.w.v. € 50,-
Mevr. D. Dijksma - Helmersstraat 30, Zandvoort
* Een Esprit Collection outfit t.w.v. € 150,-
Mevr. K. van der Meije - Jan Koperstraat 12, 2041 EH Zandvoort
* Een EDC outfit t.w.v. € 150,-
Mevr. K. Bouwens - Bartenweg 17, 2182 BV Hillegom 
* Een Esprit outfit t.w.v. € 150,-
 

Zin om te sporten?
kijk op 

www.sportinzandvoort.nl

Feestelijke prijsuitreiking winning outfit-wedstrijd!

De winnaars worden bij deze uitgenodigd 
om op maandag 25 JUNI van 19.00 tot  
22.00 uur, onder het genot van een hapje  
en een drankje, hun prijs in ontvangst te 
nemen.

Op deze feestelijke avond is iedereen  
welkom en geven wij ter gelegenheid  
hiervan 10% KORTING op onze hele  
collectie.

Ook Confet’ti is deze avond extra  
geopend tot 22.00 uur. Ook hier eveneens 
10% KORTING op de gehele collectie.

Tijdens de feestelijke uitreiking van  
de prijzen toveren de visagistes van  
Parfumerie Moerenburg u met een  
metamorfose in enkele minuten om 
in de nieuwste looks en trends.
 
EMOTION BY Haltestraat 10 A/B
 2042 LJ Zandvoort

Ron de Wit Winter en Theo v.d. Laan



Het Zandvoortse strand

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Gedurende de maand juni krijgen houders 
van de ZandvoortPas een korting van 10% 
op alle behandelingen in de schoonheidssalon.
Alle behandelingen gaan volgens afspraak.

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting
 Grote Nautische 

collectie is binnen

Proef de lente Rosé’s!
Resplandy Rosé, Wildcard Rosé

Pierre Ponelle Rosé
Nu 3 flessen samen

van € 18,15 voor € 12,50

In de maand juni:
Runderhamburgers 

5 stuks € 3,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
Ananas speciaalvlaai van 

12,45 voor 11,00.
Op vertoon van uw ZandvoortPas 

5% extra korting. 
 

Passage 7 (naast Dirk vd Broek)
tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op de nieuwe
collectie keramiek! 

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen 

ook op: 
www.zandvoortpas.nl 

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op de
Twinlife collectie!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

VAN ZANDVOORT

Restaurant 

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

 
De hele maand juni:   

3 new releases 
voor € 10,- 

Niet in combinatie met andere acties

Pizza 
Döner Plaza

Broodje Döner met een
Bullitdrankje voor € 4,-!
Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort

Geopend van 14.00- tot  01.00 uur
Dinsdag gesloten. Tel: 023-5718582

Mmmm……
EEN LEKKERE TRAKTATIE

BIJ BOEKING VOOR 
ZANDVOORTPASHOUDERS

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

Bestel nu de ZandvoortPas

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 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.

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Espressobar & Ristorante
Zuidstrand - 023-5718787

www.azzurrozandvoort.nl

Strandpaviljoen 

AZZURRO
Een strandwandeling waard !!!

stijlvol paviljoen met italiaanse 
cappuccino, wijnen, pasta, pizza,  

panini en muziek 

-Terras gekleed- 

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Restaurant Reina geopend
Donderdagavond moeten de bewoners rondom het restau-
rant Reina aan de boulevard Paulus Loot hun ogen hebben 
uitgekeken. Limousines en verlengde Hummers reden af en 
aan om de gasten van de openingsreceptie van het restaurant 
naar Zandvoort te brengen.

Niets lieten de eigenaren ach-
terwege om hun gasten in de 
watten te leggen. Hapjes, drank-
jes en entertainment werden 
aangerukt en lieten een zeer 
gastvrije indruk achter. Ook de 

aankleding van het restaurant 
doet zeer chique aan en zal de 
gast in hoger sferen doen ko-
men. Restaurant Reina heeft al-
les in zich om in Zandvoort een 
toprestaurant te worden!

Geweldig cadeau aan 
Nieuw Unicum

Eigenaar Peter Tromp van Kaashuis Tromp heeft bij het 25 ja-
rig jubileum van de kaaswinkel de rollen eens omgedraaid. In 
plaats van een cadeau te krijgen besloot hij om een cadeau te 
geven aan een goed doel. 

Tijdens een grote wijn- en 
kaasproefavond in Riche 
werd, samen met de andere 
elf franchise Trompwinkels, 
een speciale actie gestart. Van 
elke verkochte fles wijn komt 
€ 0,50 ten goede aan de in-
richting van de nieuwbouw 
in Zandvoort Noord, waar 17 
bewoners van Nieuw Unicum 
zelfstandig gaan wonen. 

Op 14 juni was het zover en 

overhandigde een trotse 
Peter Tromp de cheque met 
het fantastische bedrag van 
€ 2.500 aan de blij verraste 
Wim v.d. Bos, voorzitter van de 
Stichting Vrienden van Nieuw 
Unicum en Nancy v.d. Veen, 
coördinator N.U. Zandvoort 
Noord. Het aangeboden be-
drag komt goed van pas want 
deze maand verhuizen de 17 
bewoners naar hun nieuwe 
appartementen.

Excursie Zeedorpenlandschap Kostverlorenpark
Komende dinsdag 26 juni organiseert het IVN Zuid-Kennemer-
land een excursie door de duinen van het Kostverlorenpark. 
Dit duinterrein heeft een interessante cultuurhistorie en een 
rijke flora. 

Sterker dan de meeste Zand-
voorters beseffen, hebben 
de inwoners de afgelopen 
eeuwen hun stempel ge-

drukt op het hen omringende 
duinlandschap. Deze invloed 
wordt ‘Zeedorpenlandschap’ 
genoemd. Het is een land-

2e Young Hadassah BeachWalk
Zondag 24 juni vindt voor de tweede keer in successie de 
Young Hadassah BeachWalk plaats. De BeachWalk is een leuke 
strandwandeling van Zandvoort naar Bloemendaal en terug 
(totaal 7 kilometer). Prima te doen voor jong en oud. 

De loop start om 16.00 uur 
vanaf strandpaviljoen 2. 
Wandelaars die de tocht te kort 
vinden kunnen de route twee 
keer afleggen. Na afloop is er 
een Beachparty met DJ Chess, 
een lekkere avondmaaltijd en 
een loterij waarmee spette-
rende prijzen te winnen zijn 
(onder andere een weekendje 
Landal GreenParks). Iedereen 

die meeloopt ontvangt een 
gratis lot!
 
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt  
€ 15. Dit vervalt echter als 
men minimaal voor dat 
bedrag aan sponsorgeld 
ophaalt. Mocht men geen 
sponsoren willen of kunnen 
vinden dan is dat ook geen 

probleem, dan betaal je ge-
woon zelf! 
 
Het doel
Al het opgehaalde geld is 
bestemd voor de Hadassah 
ziekenhuizen. Dit internatio-
nale medisch centrum dat 
gelegen is in Jeruzalem, werd 
in 2005 genomineerd voor 
de Nobelprijs voor de Vrede. 
Het doel van de Hadassah or-
ganisatie is om door middel 
van medische samenwerking, 
vooruitgang en toegang voor 
iedereen, een medische brug 
naar vrede te creëren.
 

Handen spreken duidelijker dan woorden
Op 16 juni heeft in strandpaviljoen Ganpati een jaarfeest 
plaatsgevonden van Stichting Healing Touch Nederland. De 
stichting vierde meteen de verhuizing van Den Haag naar 
Zandvoort. Het feest stond tevens in het teken van een be-
stuurswisseling omdat de maximale bestuursperiode van 6 
jaar bereikt was.

door Nel Kerkman

De nieuwe bestuursleden, voor-
zitter Peter de Klerk, secretaris 
Alena Zastrow (Deva) en pen-
ningmeester Ate de Vries, zijn 
enthousiast en staan klaar 
voor een nieuwe uitdaging om 
Healing Touch nog meer bekend-
heid in Nederland te geven.

Wat is Healing Touch
In en om ons lichaam stroomt 

energie. Je kunt deze energie-
stroom ervaren, hoewel je het 
vaak niet concreet kunt waar-
nemen. Je zegt dan ‘ik heb niet 
zoveel energie’, ‘ik heb geen 
fut’ of ‘ik heb er zin in!’. Met de 
verschillende Healing Touch 
technieken maak je vanuit een 
neutrale positie contact met 
de handen in het energieveld 
(aura) en de energiecentra 
(chakra’s) van de ander én van 
je eigen helend vermogen. 

Het helpt om problemen te 
overwinnen en ondersteunt je 
persoonlijke groei. Het is een 
manier om het helend vermo-
gen van jezelf en de ander te 
stimuleren. Healing Touch is 
een waardevolle aanvulling op 
de reguliere medische hulp en 
komt daarvoor dus niet in de 
plaats.

Opleiding 
Stichting Healing Touch (af-
komstig uit de Verenigde 
Staten) is in 1996 in Nederland 
opgericht. Al meer dan 250 
leden beoefenen de ‘helende 
aanraking’. De opleiding be-
staat uit verschillende niveaus, 
beginnend met niveau 1 t/m 
3 waarin men de meeste hea-
lingtechnieken leert en de ba-
sistheorie over de aura en de 
chakra’s. Er zijn ook workshops 
van minimaal 16 uur met af-
wisselend tijd voor theorie, 
demonstratie van technie-
ken. Ook is er voldoende tijd 
en gelegenheid om de eigen 
intuïtieve kwaliteiten te on-
derzoeken. 

Kijk voor meer informatie 
over het programma en de 
Stichting Healing Touch op 
www.healingtouch.nl  

 
schap dat geheel ontstaan is 
door kleinschalige menselijke 
activiteiten in het duin. Een 
landschap dat zich vooral door 
een speciale flora kenmerkt.

Vertrek om 19.00 uur bij de 
ingang aan de Quarles van 
Uffordlaan 1. Duur: 1,5 uur. Aan-
melden vooraf is niet nodig. 

Midzomernacht Festival
Zaterdag 23 juni

Drie podia in het centrum: Dorpsplein – Gasthuisplein – midden Haltestraat

Podium Dorpsplein:  

Start 20.00 uur

Podium Gasthuisplein:

Start 20.00 uur

Podium midden Haltestraat:

Van 18.00- tot 20.00 uur

Van 20.00 – tot 24.00 uur

- A BAND NAMED CA$H 
  a tribute to the man in black

- EL RIO TRIO country/rock

- VanKessel
- DJ act

Kinderdisco show
Funk and Soul band 
“Sylvia’s Groove!”
(Bekend van De Heeren van Aemstel Live)
Dresscode: White! 

Gevraagd full-time
personeel voor 
de bediening.

Geopend:
Woensdag t/m vrijdag v.a. 15.00 uur
Zaterdag en zondag v.a. 10.00 uur

Maandag en dinsdag gesloten

Café restaurant

Haltestraat 13 - 023 5714738

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 23 juni t/m 6 juli € 27,50

Saumon frais fumé par nous et crème de raifort
verse gerookte zalm met mierikswortelroom

of
trilogie de marinées à la vinaigrette au basilic

     struisvogel, kalfslende, ossenhaas 
met een basilicumvinaigrette

of
bouquet de salade fine herbes, 

noix et la vinaigrette de fromage bleu
tuinkruidensalade met noten en 

blauwe kaasdressing
H H H

la plie sauté aux sauce Nouilly Prat
gebakken schol met Nouilly Pratsaus

of
cote de boeuff bordelaise 

runderribstuk met rode wijnsaus
of

boulets frites de pois de grenouille et herbes 
de Provence

kikkererwten-bitterballetjes 
met provencaalse kruiden

H H H
Dessert 

Voor reserveringen: 023-57�6��9/info@tfaz.nl

Van 20.00- tot 24.00 uur
Funk and Soul Band 
”Sylvia’s Groove!”
(Bekend van De Heeren van Aemstel live)
Dresscode: White

Supported by 
Greeven Makelaardij o.g.

&
Hypotheekshop Zandvoort 

Café Neuf 
& 

Chin Chin 

Presenteren

Zaterdag 23 juni

Van 18.00- tot 20.00 uur 
Kinder disco show
Supported by Circustheater

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen �4.00 - �8.00 uur 

06-��39 �478

Druk bezochte receptie bij Reina

Komende en gaande bestuur van Stichting Healing Touch

Peter Tromp overhandigt de cheque
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Shrek de Derde
Aan het einde van de 
vorige film is de koning 
in een kikker veranderd 
en daarom zijn Shrek en 
Fiona nu waarnemend 
koning en koningin. Ze 
vinden er maar 
niets aan, dus 
gaan ze samen 
met Donkey en 
Puss In Boots 
op zoek naar de 
ware troonop-
volger. Dat blijkt 
een neef van 
Koningin Lillian 
te zijn, Artie, die 
op kostschool zit 
en totaal geen 
interesse heeft 
in het koning-

schap. Terwijl Shrek 
en Fiona weg zijn, is 
Prince Charming bezig 
met een staatsgreep 
om Far Far Away over 
te nemen…

�6

Heb je ff…
…met Sjors van Dam, 

19 jaar
van Scouting Stella Maris – St. Willibrordus

 

I Know Where It’s @

  

Vrij. 22 t/m Zon. 24 juni: 
MINI United Festival op Circuit Park Zandvoort. 
Spectaculaire races, demonstraties en wereldacts 
! Vrijdag Eric E, de Hed Kandi DJ’s en op zaterdag 
staan Sister Bliss en Maxi Jazz van FAITHLESS 
voor de Mini-liefhebbers op het podium!!!

Zaterdag 23 juni: 
Op z’n Braziliaans carnavallen bij Republiek 
Bloemendaal. Gooi je heupen maar los! 

Zaterdag 23 juni: 
Vanaf 22.00 uur Lichtfeest bij De Bierburcht met 
DJ Rood. Dresscode is white, entree gratis.

Zaterdag 23 juni: 
Door het hele dorp van Zandvoort feesten 
tijdens het Midzomernacht Festival. Er zijn 3 
buitenpodia en bij Sandbar een after-party 
met ‘The Police performed by Synchronicity’.

Zondag 24 juni: 
The Garage (Nope is Dope) bij Beachclub 
Vroeger in Bloemendaal. Dit feestje duurt van 
16.00 tot 24.00 uur en kaartjes kosten 5 euro 
in de voorverkoop.

Zondag 24 juni: 
Er is weer SALSA bij Mango’s Beachbar! Om 
18.00 uur een gratis workshop en daarna lek-
ker dansen op de muziek van DJ Andres.

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie
�7

Hoe heet je weblog/website?
“De site is www.wilste.nl, het is een samenvoe-
ging van St. Willibrordus en Stella Maris.”

Wat staat er op?
“Alle informatie over Scouting Stella Maris – St. 
Willibrordus. Zo hebben alle speltakken een eigen pagina 
en heeft de leiding zelf de mogelijkheid om nieuws toe te 
voegen.”

Wat wil je ons ermee vertellen en laten zien?
“We willen laten zien wat er zo leuk is aan scouting. Dit 
doen we door van alle activiteiten een stukje te vertellen. 
Ook zullen we tijdens kamp via de site laten weten hoe 
leuk we het er hebben.”

Hoeveel hits heb je?
“We hebben al 120 geregistreerde 
leden. En een gemiddelde van 
123 bezoekers per dag.”

Overal hoor ik zijn naam en 
zie ik hem op televisie. Zelfs 
tijdschriften zijn niet vies van 
hem en zetten zijn foto op de 
cover. Wat heeft Nederland 
toch met… Matthijs van 
Nieuwkerk? Meiden willen 
seks met hem en mannen 
willen op hem lijken. It’s a 
world going mad! Laatst 
liepen twee meiden achter 
me. Ik hoorde ze zeggen dat 
ze maarliefst twee keer naar 
de opnames van ‘De Wereld 
Draait Door’ zijn geweest om 
Matthijs te zien. Matthijs! Ze 
praten over hem alsof hij een 
goede vriend is. Alsof ze hem 
dagelijks zien en met hem 
bellen. 

Maar waarom irriteer ik me 
er dan zo aan? Waarom ben 
ik niet aangestoken door het 
Matthijs van Nieuwkerk vi-
rus? Waarom wil ik niet net 
als alle andere Nederlandse 
vrouwen de kleren van zijn 
lijf rukken? Kortom, ben ik 
wel gezond? Om de proef op 
de som te nemen koop ik het 
tijdschrift Matthijs (wat nor-
maal de Linda is) en blader 
het wat door. Matthijs in pak, 
Matthijs in zijn huis, Matthijs 
met vriendin, Matthijs in de 
studio. Mooie foto’s hoor, 
maar ik word er niet warm 
of koud van.

Mijn moeder vind hem ook 
leuk. Natuurlijk heeft ze het 
blad gekocht. Het lijkt haar 
zo’n enige man! Knap, lang, 
leuke lach… is dat niet wat 
voor jou Len? Mijn nekharen 
gaan langzaam overeind 
staan. Ik raak ervan overtuigd 
dat ik inderdaad niet gezond 
ben, tot ik plots op internet 
zijn echte leeftijd zie staan. 
Deze leuke, knappe, char-
mante man is geen jonge 
god meer. Hij is geboren in 
1960! Toen was de mens 
nog niet eens op de maan 
geweest! Een snel rekensom-
metje wijst uit dat hij dit jaar 
47 wordt. Oké, ik geef toe, hij 
ziet er niet slecht uit voor 
zijn leeftijd. Maar ik denk 
dat mijn moeder wel anders 
piept als ik met een man van 
47 aan kom zetten…

Matthijs

Column

Lenna

Karate
Dionne legt uit hoe karate in 
elkaar steekt. “Mensen hebben 
een verkeerd beeld van plank-
jes doorhakken en gekke kreten 
en bewegingen maken. Nou ja, 
we maken wel wat kreten en 
groeten elkaar door middel 
van een buiging, maar voor 
de rest gaat het allemaal om 
techniek en kracht.” Ze vertelt 
dat er binnen karate verschil-
lende stijlen bestaan. Haar stijl 
heet Wado-Ryu, wat eigenlijk 
een meer verdedigende vorm 
is. Met haar lenigheid en trap-
techniek brengt ze het er bin-
nen deze stijl goed van af.

Trainen en wedstrijden 
Al jaren is Dionne lid van de 
wedstrijdploeg, waar ze 3 keer 
in de week mee traint. Voor 

de wedstrijden, waaronder 
ook EK’s en WK’s, reist ze heel 
wat af. Ze heeft al verschil-
lende prijzen binnengesleept. 
Niet alleen is ze meervoudig 
Nederlands kampioen, ook 
op de EK’s laat Dionne zich 
gelden. Begin dit jaar werd ze 
2e in haar eigen stijl op het 
EK in Nederland. Twee jaar 
daarvoor bemachtigde ze de 
3e prijs in Spanje. “Deze zomer 
hoop ik naar Finland te gaan”, 
vertelt Dionne enthousiast. Of 

In the Picture…

Wie Dionne voor het eerst 
ziet, zal haar niet meteen 
koppelen aan de sport karate. 
Toch weet ze met haar slechts 
1.58 meter en schoenmaat 
36 verbazend harde trappen 
uit te delen. De prijzen die ze 
heeft binnengesleept, bewij-
zen dat wel.   

Dionne is 19 jaar en 1e-jaars 
PABO student. In het week-
end werkt ze bij Koffieclub 
Zandvoort. Ze was 8 jaar toen 
ze in aanraking kwam met 
karate. “Ik ging mee kijken 
bij een klasgenootje en vond 
het eigenlijk wel stoer”, ver-
telt Dionne. Ze werd lid bij 
Kenamju Zandvoort en leerde 
hier de basis. Op haar 10e werd 
ze gevraagd om mee te trai-
nen voor jeugdwedstrijden bij 
Kenamju Haarlem. Sindsdien 
doet ze hier fanatiek en vooral 
met veel plezier aan mee. 

ze gaat, hangt nog af van de 
selectie.  

Coachen
Naast de drukte rondom haar 
eigen trainingen en wedstrij-
den, is Dionne onlangs begon-
nen met het coachen van de 
jeugd bij Kenamju Haarlem. 
Ook heeft ze aangeboden te 
komen helpen met trainingen 
bij Kenamju Zandvoort. Naast 
het feit dat ze dit ontzettend 
leuk vindt, kan ze het contact 
met kinderen natuurlijk mooi 
gebruiken in verband met 
haar opleiding tot leraar ba-
sisonderwijs. “Ik wil mijn gym-
bevoegdheid ook zeker halen!”, 
aldus de enthousiaste Dionne 
tot slot.

Dionne Fijma, 
 karateka 

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 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 informatie,
bel: 06-42053349

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44+48, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/week-

end. Rep-it, 
totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. 

Met garantie en KvK.

Nog 2 langharige 
teckelpupjes 
beschikbaar. 

Reutjes, geb. 27-05-07. 
www.teckelsvan-

hethuysringhdevries.nl 
Tel. 5714695, 
W.I. Woters

................. 
Garagebox 

te huur. €100 p.m. 
Tj. Hiddesstraat 

Zandvoort, tel. 5714825
................. 

Jonge dames 
gezocht voor erotiek.
Goede bijverdienste. 
Discretie verzekerd. 

Tel. 5716998
................. 

CAAT: 
2 x van harte 
gefeliciteerd. 

Ik ben erg trots op je! 
De buuv
................. 

Goed thuis gezocht 
voor lapjeskat, 

5 jaar en heel lief. 
Ze is te dik en 
moet op dieet. 

Een rustige plek  
zonder andere  

dieren is het best. 
Wie helpt mij 
aan een plek? 
06-2724 1499

ZANDKORRELS

Te huur: 
2-kamerappartement 

in het centrum. 
Tel. 5717323

................. 
Hoera! 

Roy is geslaagd! 
Gefeliciteerd kanjer, 
we zijn trots op je. 
Dikke kus mama, 

papa, Brenda
................. 
Gezocht: 

Schoonmaakhulp. 
3 uur p.w. Nederlands, 
wonend in Zandvoort. 

Tel. 06-44488336

Gratis: 
fauteuil, verstelbaar, 

in goede staat. 
Tel. 5716150

................. 
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
  5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

Dionne in actie.  
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Weer boeiend Inlooppunt voor ouderen 
“Invloed van de natuur op de vorming van Zandvoort.” Zand-
voortkenner Ger Cense liet in een boeiende presentatie zien 
hoe de badplaats haar huidige vorm te danken heeft aan de 
heersende weersinvloeden. Voor een volle zaal bewees de 
voorzitter van Genootschap Oud Zandvoort te beschikken 
over een gedegen kennis van het dorp. 

De ontstaansgeschie-
denis van de plaats 
Zandvoort begon zo’n 
5 duizend jaar gele-
den, toen je nog naar 
Engeland kon lopen. 
“Het draait allemaal om 
strandwallen langs de 
kust, hoge ruggen van 
opgewaaid zand” begint 
Ger Cense zijn verhaal. De 
omgeving van de huidige 
Strandweg is een van de 
plaatsen waar handel 
ontstond. De bedrijvig-
heid trok mensen aan 
en zo groeide langzaam 
maar zeker een dorpje.

Eerste straat
“Vooral zo’n duizend jaar 
geleden heeft het hier vanuit 
zee verschrikkelijk gewaaid”, 
weet Cense. Het dorpje is 
dan ook ontstaan achter het 

hoge, beschermende duin. 
“Het begon allemaal met een 
plukje huizen rond de huidige 
Kerkstraat. We denken dat dit 

de oudste straat van het dorp 
is.” Tot de tijd dat er badgasten 
kwamen, scharrelden de var-
kens van de dorpelingen nog 
vrij op straat rond.

Bentveld
Wind en water hebben altijd 

veel invloed uitgeoe-
fend op de vorming van 
Zandvoort, zo bewijst 
Cense aan de hand van 
lichtbeelden. Door de 
eeuwen heen ontston-
den velden en valleien, 
ondermeer is Bentveld 
zo ontstaan. Uit de lezing 
bleek duidelijk dat een 
gedegen geschiedkun-
dige kennis onontbeerlijk 
is voor het welslagen van 
nieuwe bouwplannen.

Inlooppunt
Iedere woensdagochtend 
verzorgd Pluspunt een 
zogeheten ‘Inlooppunt’. 
Een ontmoetingsplaats 
voor ouderen in de bi-
bliotheek aan de Prinses-

seweg. Een gratis kop koffie 
staat klaar en regelmatig wor-
den er bijzondere presentaties 
gehouden. 

Nieuwe overheidsbrochure
‘Ik heb wat, krijg ik ook wat?’

Ouderen en chronisch zieken hebben te maken met een woud 
aan wetten en regelingen. Vaak zitten ze met vragen als:  
“Hoe zit het met de kosten van hulp, rolstoel, vervoer en aan-
passingen in de woning?” De overheidsbrochure ‘Ik heb wat, 
krijg ik ook wat?’ wordt door Postbus 51 uitgebracht in een 
nieuwe versie.

De wereld van de zorgverle-
ning is stormachtig veran-
derd. Mede door de invoering 
van de nieuwe welzijnswet 
Wmo zijn regelingen en wet-
ten gewijzigd of aangevuld. 
Daarom heeft de landelijke 
overheid een herziene versie 
uitgebracht van de voorlich-
tingsbrochure die gericht is 
op ouderen, chronisch zieken 
en gehandicapten.

De nieuwe versie van de folder 
‘Ik heb wat, krijg ik ook wat?’ 
is beschikbaar via Postbus 51. 
Deze wegwijzer is aangepast 

op nieuwe wetten en recente 
wijzigingen. De kwetsbare 
groep ouderen en gehandi-
capten heeft immers te maken 
met extra kosten. Om de last 
enigszins te verlichten zijn er 
verschillende regelingen voor 
vergoeding van die kosten in 
het leven geroepen. De bro-
chure geeft een overzicht van 
alle bestaande compensatie-
regelingen.

Het gaat om regelingen en 
wetten als de Wmo, de wet 
Tegemoetkoming onder-
houdskosten thuiswonende 

gehandicapte kinderen (TOG 
2000) en de wet Jonggehan
dicaptenkorting. Extra kosten 
zijn divers: van dieetkosten 
tot een compleet aangepaste 
woning aan toe. Meestal gaat 
het om een combinatie van 
kosten voor
hulpmiddelen, medische za-
ken en bijvoorbeeld hulp in 
het huishouden. 

Niet iedereen is op de hoogte 
van de extra vergoedingen. 
Veelgehoorde vragen zijn: ‘Op 
welke regeling kan ik een be-
roep doen?’ en ‘Kom ik in aan-
merking voor deze regeling?’. 
De brochure vertelt welke  
regelingen er zijn, hoe ze  
werken en waar u terecht  
kunt voor een aanvraag of 
meer informatie. De bro-
chure is gratis te bestellen bij 
Postbus 51, Den Haag.

Gezonde leefstijl lijkt 
dementie te vertragen

Leefstijl en gezondheid staan in direct verband met elkaar. Een 
verantwoorde wijze van leven kan de ontwikkeling van demen-
tie hoogstwaarschijnlijk afremmen. Een Rotterdams onderzoek 
toont dat aan. Het onderzoek kan niet zeggen welke factoren 
leiden tot dementie.

Een ongezonde leefstijl kan ont-
wikkeling van dementie op ou-
dere leeftijd wellicht versnellen. 
Dat concludeert Frank Jan de 
Jong van het Erasmus Medisch 
Centrum. De onderzoeker aan 
de Universiteit Rotterdam is vo-
rige week gepromoveerd met 
een proefschrift.

Onderzoek
De Jong onderzocht de rol die 
hormonen en de conditie van 
bloedvaten spelen bij het ont-
staan van dementie. Hij deed 
onderzoek onder bijna 8.000 
55Plussers.  De promovendus 
heeft gekeken naar relaties 
tussen het ontwikkelen van 
dementie en hormoonspie-
gels van de deelnemers. Hij 
bestudeerde veranderingen 
in de bloedvaten en in het 
netvlies. Hij stelde vast dat 
een ongezonde leefstijl het 
eerder optreden van de ziekte 

van Alzheimer bevordert. Een 
hogere cholesterolspiegel, een 
hoger lichaamsgewicht en ro-
ken draagt daartoe bij. Het on-
derzoek van De Jong legt geen 
oorzaken van dementie bloot.
 
Dementie
Te veel eten, weinig lichaams-
beweging en roken kunnen de 
ontwikkeling van dementie  
versnellen. Een gezonde leef-
stijl zou de leeftijd waarop de 
symptomen van de ziekte zich 
manifesteren kunnen uitstel-
len. De term ‘dementie’ is af-
geleid van het Latijnse woord 
demens, wat letterlijk ‘ont-
geesting’ betekent. Vrij ver-
taald betekent dementie dus 
het verliezen van geestelijke 
vermogens. Kort gezegd leidt 
dementie ertoe dat bepaalde 
hersencellen niet goed meer 
functioneren en uiteindelijk 
afsterven. Bron: Bijzijn

Ger Cense

Zomerplanten 
groot assortiment!

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

DAMES LET OP: A.S. ZOnDAg 1 juLi 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag bestaat uit 3 onderdelen: workshop, presentatie Stephanlijn 
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE uLTiMATE-FACE-LiFT …DAMES WEigER DE nAALD En
ERVAAR DEZE BijZOnDERE VORM VAn FACE-LiFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187 
www.neverstoptrying.nl

rectificatie 
Helaas heeft in de Zandvoortse Courant van week 23 een 
verkeerd adres en telefoonnummer gestaan van Visio.  
Onze excuses hiervoor. De juiste gegevens zijn: 
Visio Noordwest-Nederland, Gebouw Haerlemmerpoort, 
Amsterdamsevaart 268, 2032 EK Haarlem. 
Telefoon 023 543 4600.

Noodkreet over thuiszorg
Ouderen dreigen zonder hulp te komen zitten, met een vervuild 
huishouden en vereenzaming tot gevolg. Het aantal verwaar-
loosde ouderen in Nederland dreigt te stijgen als niet wordt in-
gegrepen in de huishoudelijke verzorging, waarschuwt de Lan-
delijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). 

“Uit het hele land horen we 
dat het niet goed gaat met 
de huishoudelijke hulp,” stelt 
plaatsvervangend directeur 
Marthijn Laterveer van het 
LOC. Gemeenten stellen te 
weinig eisen aan de kwaliteit 
van de zorg, vinden de cliën-
tenraden. Zo komen de hulpen 
vaak enkel nog bij ouderen 
voor het ‘soppen van de keu-
kenkastjes’. “Bij het toekennen 
van de zorg wordt nu vaker ge-
kozen voor hulp zonder signa-
leringsfunctie. Het is belang-
rijk dat de thuiszorg signaleert 
of iemand zich verwaarloost of 

eenzaam voelt”, licht Laterveer 
toe, “ouderen klagen niet snel 
hierover.”

Zandvoort
Huisbezoeken zijn een goed 
middel, zo stelt het LOC. Het 
is dan ook toe te juichen 
dat de gemeenteraad van 
Zandvoort onlangs heeft 
aangedrongen om bij oude-
ren weer eens huisbezoeken 
af te leggen. Een dergelijk 
periodiek bezoek kan echter 
niet een frequent signale-
rende hulp vervangen. Zie: 
www.loc.nl.

Cash en Carry
Italiaanse delicatessen

wijnen
Lijnbaan 77, 1969 ND Heemskerk

Tel. 0251-247204, Fax 0251-249504
www.smeraglia.nl

Smeraglia

 groothandelHoreca
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Titel futsaltoernooi naar Sack Time

De finale in de Eerste klasse 
ging tussen de verrassing 
ZSC ’04 2 en Air Force. Al snel 
kwamen de geroutineerde 
spelers van Air Force op een 
voorsprong van twee doel-
punten die uiteindelijk in vier 
doelpunten verschil eindigde: 
1-5. In de Hoofdklasse was het 
een Zandvoorts onderonsje: 
Café Basta – de Oude Halt. 
De jeugdige spelers van de 

Oude Halt waren niet opge-
wassen tegen de ontketende 
Jordi Paap van Basta. Via twee 
treffers van hem kwam Café 
Basta met 3-0 voor. De Oude 
Halt wist nog wel terug te ko-
men tot 3-2 maar toen was 
de pijp leeg. Uiteindelijk won 
Café Basta met 4-2 en konden 
ze, voor de eerste keer in de 
twintig jaar dat ze al mee-
doen, feestvieren!

Na zes weken futsal, was vrijdag de grote finaledag. Uit vier 
aparte wedstrijden zouden de kampioenen van 2007 in de di-
verse klassen moeten komen. Vanaf 19.00 uur was een redelijk 
groot aantal toeschouwers getuige van steeds beter futsal.

Forza-afdeling
De strijd in de Eerste Divisie 
ging tussen twee teams 
uit IJmuiden/Velsen: Villa 
Sportiva en Swier IJmuiden. 
Na een spannende wedstrijd 
die in eerste instantie gelijk 
opging, gingen de mannen 
van Villa Sportiva met de eer 
strijken. De grote finale in de 
Eredivisie ging tussen het 
team van Sack Time, de kle-
dingwinkel in de Kerkstraat, 
en The Oomstee Boys van 
Ton Ariesen. De routine van 
diverse spelers van Sack Time 
zou uiteindelijk het team van 
The Oomstee Boys de das 
omdoen. Snel combineren 
en altijd loerend op een klein 
gaatje zijn de kenmerken van 
futsal. Sack Time hanteerde 
dat tegen het wat meer 
teamgebonden spel van hun 
tegenstanders. Toch ontstond 
er een spannende wedstrijd 
die door een scheidsrech-
terlijke dwaling, een zuivere 
handsbal in het doelgebied 
van Sack Time werd niet af-
gestraft, op het nippertje met 
3-2 gewonnen werd door de 
‘heren uit de Kerkstraat’. 

Futsal

Nicolaasschool handbalkampioen

Op sportpark Duintjesveld 
kwamen acht meisjes- en 
zeven jongensteams binnen 
de lijnen. Na vaak spannende 
wedstrijden spitste de strijd 
zich toe op een tweestrijd 
tussen de Nicolaasschool en 
de Beatrixschool. Het span-
nende verloop en het geringe 
verschil tussen de teams van 
beide scholen, noodzaakte de 
organisatie het gehele pro-

gramma, ondanks een aantal 
fikse stortbuien, volledig af te 
werken. 

Meisjes
De meisjes van de Nicolaas 
bleven alle zes de wedstrijden 
ongeslagen. De Beatrix haakte 
pas in de slotfase van het toer-
nooi af, na een 5-2 nederlaag te-
gen de Nicolaas. Eindstand bij 
de meisje na zes wedstrijden: 

Evenals twee jaar geleden, is de Nicolaasschool zaterdag win-
naar geworden van het traditionele handbaltoernooi voor 
Zandvoortse basisscholen. De meisjes veroverden ongeslagen 
de eerste plaats, terwijl de jongens als tweede eindigden ach-
ter de Beatrixschool. Het toernooi werd georganiseerd door de 
afdeling handbal van de Zandvoortse Sport Combinatie. 

1. Nicolaas 18 punten, 2. Beatrix 
13, Maria 8, Hannie Schaft en 
Oranje Nassau II 7, Oranje 
Nassau 5 en Duinroos 1.

Jongens
Bij de jongens was de strijd nog 
spannender dan bij de meis-
jes. Beatrix en Nicolaas verlo-
ren beiden één wedstrijd. De 
Beatrix met 3-2 van de Nicolaas 
en de Nicolaas met dezelfde cij-
fers van de Maria. Het 1-1 gelijke 
spel van de Nicolaas tegen de 
Oranje Nassau maakte dat 
de Beatrix winnaar werd bij 
de jongens. Eindstand bij de 
jongens: 1. Beatrix 15 punten, 
Nicolaas 13, Maria 12, Hannie 
Schaft 10, Duinroos 4 en Hannie 
Schaft 2 0. 

Totaalklassement
In het totaal klassement werd 
Nicolaas eerste met 31 punten, 
Beatrix met 28 punten tweede 
en Maria met 20 punten der-
de. Zowel bij de jongens als 
bij de meisjes ging de sporti-
viteitprijs naar de Duinroos. 
Na de onderbreking van vorig 
jaar kunnen de organisatoren 
terug zien op een geslaagde 
hervatting van een traditie.          

Handbal

 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  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Confet’ti B.V. 
Danzee
Del Mar, Café Restaurant

Familie Restaurant, ‘t 
Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Kroon Mode
Motorrijschool Goede
Never Stop Trying
New Century Advies
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Ron de Wit Winter
Sandbar
Smeraglia
Stichting Z.E.P.
Take Five
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Oproep jeugdkampioenen
De Zandvoortse Courant wil 
graag de jeugdkampioenen 
van de Zandvoortse sport-
verenigingen aan haar lezers 
voorstellen. Daarom roepen 
wij de verenigingen, die na 
het afgelopen winterseizoen 
kampioenen mochten felicite-
ren, op om een groot formaat 

digitale foto van het team 
of de individuele sporter via 
een e-mail naar de redactie 
te sturen. Daarbij uiteraard 
ook graag de namen van de 
kampioen(en) vermelden. Op 
donderdag 28 juni aanstaande 
sluit de mogelijkheid om foto’s 
aan te leveren.

Mini United: Uniek weekend
op Circuit Park Zandvoort

Van vrijdag 22 juni tot en met 
zondag 24 juni zal Circuit Park 
Zandvoort geheel in het teken 
staan van de Mini. De organi-
satie heeft nu gekozen voor 
Circuit Park Zandvoort om 
daar haar wereldberoemde 
evenement Mini United te 
organiseren.

Compleet dorp
Mini fans van over de hele we-
reld zullen met hun Mini naar 
Circuit Park Zandvoort komen, 
waar het motto ‘Friends, 
Festival & Challenge’ zal zijn. 
De 6000 mensen die in 2005 
al getuige zijn geweest, zul-
len spectaculaire races en 
demonstraties te zien krij-
gen, afgewisseld met diverse 
momenten waarop Minifans 
met hun eigen auto’s op het 
circuit kunnen rijden. Op het 
rennerskwartier zal een com-

pleet Minidorp gelokaliseerd 
zijn, waar bekende DJ’s een 
echte festivalsfeer zullen cre-
eren. 

Massage
Het evenement biedt veel 
variatie voor de bezoekers. 
Naast het kijken naar de spec-
taculaire races van de Mini 
Challenge, kan de toeschou-
wer ook zelf actief meedoen, 
zoals meerijden in een Mini 
Cup auto tijdens de ‘taxirit-
ten’. In het Minidorp kan de 
bezoeker alles op het gebied 
van de Mini aanschaffen,  
tot speciale auto-onderdelen 
aan toe. In de Minilounge  
kan de bezoeker genieten  
van een massage, meedoen 
in de Challenge Area of  
dansen op de beats van 
niemand minder dan… 
Faithless!

Als de Brit John Cooper nu nog had geleefd, dan had hij nooit 
geloofd wat liefhebbers met zijn creatie, de Mini, doen. Het 
wagentje werd zo succesvol, dat er in 2005 een compleet Mini 
festival werd gehouden in Italië.

Autosport

KNVB eert Crabbendam

Vele vooral voetballende le-
den en diverse oud-voorzitters 
en -bestuursleden van TZB en 
ZSC, zoals oud-voorzitter Piet 
d’Hersiny en voormalig secre-

taris Frans Hesse, waren op de 
receptie aanwezig. Daarnaast 
waren ook sportwethouder 
Gert Toonen, oud-wethouder 
Hans Hogendoorn, vertegen-

Matthé Crabbendam is vorige week zaterdag benoemd tot Lid 
van Verdienste van de KNVB. De voormalige penningmeester 
van TZB en de voetbalafdeling van ZSC kreeg, tijdens een druk 
bezochte afscheidsreceptie in het clubhuis van ZSC, deze voor 
clubbestuurders bijzondere onderscheiding opgespeld door 
districtsbestuurder Verkrose.

woordigers van de RK-paro-
chie onder wie pastor Dick 
Duijves aanwezig. 

Een grote delegatie was er 
ook van het Genootschap 
Oud Zandvoort, waarvan 
Crabbendam penningmees-
ter is. Olga Poots, voorzitter 
van de afdeling voetbal van 
ZSC, roemde in haar toespraak 
niet alleen de kwaliteiten van 
Crabbendam als bestuurslid, 
maar ook als iemand die oog 
had voor de menselijke zaken 
die zich in een vereniging 
voordoen. Oud-voorzitter 
Frans Veerman deelde met de 
aanwezigen een aantal her-
inneringen aan zijn samen-
werking met Crabbendam. 
Na het officiële gedeelte 
haalden velen nog herinne-
ringen op aan de periode van 
een halve eeuw dat Matthé 
Crabbendam de financiën van 
TZB en later ZSC beheerde.

Voetbal
Weinig succesvol Le Mans-

weekend voor Racing for Holland

Zandvoorter Jan Lammers nam 
de start voor zijn rekening. 
Daarna was het de beurt aan 
David Hart, die vervolgens plaats 
maakte voor Jeroen Bleekemolen. 
Die kende weinig geluk, in zijn 
eerste ronde kreeg hij te maken 
met een losvallend dashboard. 
De Aerdenhouter ging in de 
rondte en raakte achterwaarts 
de vangrail. Daarna wist hij de 
auto gelukkig nog wel terug te 
brengen naar de pits, waar de 
monteurs aan de slag gingen om 
de auto zo snel mogelijk weer op 
de baan te krijgen.

Wolkbreuk
Vanaf een 50e positie klom 

Racing for Holland langzaam 
maar zeker de top 20 bin-
nen. Alledrie de rijders lieten 
zien dat de Dome wat tijden 
betreft zeker niet onderdeed 
voor de snelste auto’s in het 
veld. Met nog een uur te gaan 
kwam er een hoosbui naar 
beneden die zijn weerga niet 
kende. De safety car kwam op 
de baan en onder begeleiding 
reden alle overgebleven auto’s 
tot 10 minuten voor de finish 
in slagorde. In de stromende 
regen reed een tot op het bot 
verkleumde Lammers zijn boli-
de over de finishlijn. Het podi-
um was voor Audi dat Peugeot 
en Pescarolo voorbleef. 

De 75e editie van de 24 uur van Le Mans heeft weinig voldoe-
ning gebracht voor het Racing for Holland team. De lange af-
standsrace was er een die bol stond van de technische tegen-
slagen. De enorme hoosbui die een uur voor de finish over het 
circuit werd uitgestort, leverde een bizar einde op. Het Neder-
landse team eindigde uiteindelijk als 25e.

Autosport

(Kl)ab van der Moolen golf toernooi

Spaans eindigde samen met 
Patrick Vermaat op de eerste 
plaats met 44 punten, maar 
speelde de laatste zes holes 
beter. De longest drive bij de 
mannen werd geslagen door 
Maurice Riemersma, bij de 
vrouwen door Ria Kolkman. 
Ruud Smit en Marja Keur 
(ook de beste vrouwelijke 
deelneemster) sloegen de bal 
in een keer het dichtste bij de 
hole (neary).

Prachtige baan
De wedstrijd werd onder  
goede weersomstandig-
heden afgewerkt, al dreigde 
een forse bui roet in het eten 

te gooien. Het verwachte  
onweer bleef gelukkig 
uit. Door de regen van de 
laatste tijd lag de baan in 
Spaarnwoude, een van de 
drukst bespeelde in Europa, 
er prachtig bij. Het heeft on-
getwijfeld bijgedragen aan 
de hoge scores.

Lustrum
Organisator Ab van der 
Moolen, uitbater van het 
Gemeenschapshuis, maakte 
bekend dat het tweede lus-
trum volgend jaar mogelijk 
op de Kennemer wordt ge-
speeld. Na de prijsuitreiking 
in het Gemeenschapshuis 

Op de golfbaan van Spaarnwoude werd vrijdag het negende 
(Kl)ab van der Moolen-toernooi gespeeld. Het is een van de 
grootste golfevenementen voor de Zandvoortse liefhebbers. 
Algeheel winnaar werd Martin Spaans. 

deden de bijna 70 deelne-
mers zich tegoed aan een 
heerlijk koud buffet van Dirk 
en Yvonne Visser.

Uitslagen: 
Categorie 1 (handicap 0-24): 
1. Martin Spaans 44 pnt, 
2. Tom Brouwer 41, 
3. Harry van der Pas 39. 

Cat 2 (25-36). 
1. Patrick Vermaat 44, 
2. Fred Paap 42, 
3. Ton Bakker 42. 

Cat. 3 (36+): 
1. Jos Mesman 37, 
2. Rob Harkamp 31, 
3. Hans van Brero 30. 

Dames: 
1. Marja Keur 30, 
2. Ria Kolkman 27, 
3. Pie Oosterom 24.

Golf

Straatvoetbaltoernooi voor KiKa

Het toernooi, verdeeld in vier 
leeftijdsklassen, was al snel 
volgeboekt en belooft dus 
weer een hele happening te 
worden. De hele dag zal er 
gespeeld worden met als re-
gel: twee doelpunten tegen? 
Wedstrijd verloren! De orga-
nisatie van het straatvoetbal-
toernooi zal gedurende deze 
dag onder de toeschouwers 
collecteren om zoveel moge-
lijk geld aan KiKa te kunnen 
overmaken.

De gelden die Kika inzamelt 
worden besteed aan onder-
zoek, waarmee deze centra ver-

sneld therapieën beschikbaar 
willen maken voor een betere 
behandeling en genezing van 
kinderkanker. Minder pijn en 
strijd en meer genezing en 
kwaliteit. De zeven centra zijn 
Sophia in Rotterdam, Willem-
Alexander in Leiden, VU me-
disch centrum en Emma in 
Amsterdam, Wilhelmina in 
Utrecht, Beatrix in Groningen 
en UMC St. Radboud in 
Nijmegen.

Wilt u dus uw zaterdag nut-
tig (KiKa) en leuk doorbrengen, 
gaat u dan kijken. Het is de 
moeite absoluut waard.

Het tweede Oude Halt Straatvoetbaltoernooi, dat zaterdag 
23 juni naast de snackbar aan de Vondellaan zal worden ge-
houden, steunt de stichting KiKa. De stichting KiKa (Kinderen 
Kankervrij) werft fondsen die ten goede komen aan de kinder-
kankercentra in Nederland.

Voetbal

Sack Time kan juichen
Matthé Crabbendam met zijn vrouw
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• Verrassend en comfortabel 3-kamerappartement 
(verbouwd naar 2) op de 7e verd. gelegen

• Woonkamer, moderne openkeuken, eetkamer,
lichte badkamer met douche en 1 slaapkamer

• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Gebouw is v.v. een liftinstallatie
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 194.000,-

 DIACONIEHUISSTRAAT 26 ZANDVOORT

• In pittoresk straatje gelegen 20-er jaren hoekwoning
met patio op het zuidwesten

• Voorkamer met gashaard, achterkamer, keuken met 
toegang tot de patio, bijkeuken en 2 slaapkamers

• Midden in het centrum en toch rustig gelegen
• De woning dient gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 189.000,-

 KAREL DOORMANSTRAAT 8/5 ZANDVOORT

• Licht en ruim 4-kamer appartement aan de boulevard op 
de 3e etage gelegen

• Lichte woonkamer met open haard, geweldig uitzicht 
over strand en zee en balkon op het zuidwesten

• Nette keuken, 3 slaapkamers en badkamer v.v. hoekbad
• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

 TJERK HIDDESSTRAAT 151 ZANDVOORT

• Goed onderhouden gezellig 2-kamerhoekappartement
• Op de 9e verdieping gelegen met ruim balkon (ZO)
• Vrij uitzicht over Zandvoort en een vleugje zeezicht
• Dit complex is v.v. een lift en eigen parkeerterrein
• Lichte woonkamer met toegang tot het zonnige balkon, 

open keuken, ruime slaapkamer en moderne badkamer
• Woonoppervlakte ca. 50 m2

Vraagprijs € 159.000,-

 TROMPSTRAAT 11 ZANDVOORT

• Bijzondere en goed onderhouden 2-onder-1 kap bungalow
• Vrij uitzicht en nabij het strand gelegen (ca. 50 m)
• V.v. 3 slaapkamers, royale eetkamerserre, L-vormige 
woonkamer, moderne keuken, badkamer en 3 zonneterrassen

• Laat u verrassen door, de ruimte, kwaliteit
en sfeer die deze woning u biedt!

• Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 297 m2

Vraagprijs € 595.000,-

 DE SCHELP 81 ZANDVOORT
• Goed onderhouden 2-kamerrecreatiewoning

op de 1e verdieping van complex De Schelp
• Dit complex is rustig gelegen, beschikt over een riante 

binnentuin en ligt nabij een uitgestrekt duingebied
• Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur,
• Woning wordt verkocht inclusief de inboedel
• Woonoppervlakte ca. 45 m2

 THORBECKESTRAAT 35 ZANDVOORT

• Nabij de zuid boulevard gelegen royale hoekwoning
• Ruime garage en oprit voor meerdere auto’s
• Achtertuin (ZO) met achterom
• Woonkamer met zeezicht, ruime keuken en 6 slaapkamers
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Zeer geschikt voor verhuur of kantoor/praktijk aan huis
• Woonopp. ca. 150 m2, Perceelopp. 283 m2

Vraagprijs € 499.000,-

Vraagprijs € 249.500,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 117 ZANDVOORT

 SCHUITENGAT 109 ZANDVOORT

• Op de 6e etage van “Residence d’Orange”, mooi gelegen 
2-kamerhoekappartement 

• Vlak aan zee en v.v. ruim balkon op het zuiden
• Het complex heeft een mooie entree en is v.v. een lift
• De garage is separaat te koop
• De woning dient gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs € 224.500,- (appartement)
€ 17.500,- (garage)

 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 € 139.500,-

NIEUWE PRIJS: € 219.000,- NIEUWE PRIJS: € 194.000,-
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Zandvoort aande-
den. De originele 
Mini’s waren op iets 
meer dan een hand 
te tellen. Opvallend 
was een oud mo-
del dat uitgebouwd was tot 
een Mini limousine. Als John 
Cooper had geleefd, zou een 
glimlach op zijn gezicht zijn 
verschenen.

Faithless
In de ‘Mini Lounge’ kon de be-
zoeker genieten van een mas-
sage, meedoen in de Challenge 
Area of dansen op de beats van 
onder andere de Hed Kandi DJ’s, 
DJ Rockid en DJ Steven Querré. 
Bijzonder was ’s avonds het 
optreden van Sister Bliss en 

Zandvoortse 
Courant 

�

Vervolg zie pagina 3

Geldig t/m zondag 1 juli

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• 4 gevulde koeken halen  
 3 betalen
• Allison walnoot € 1.00

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

�

De Mannetjes

Invasie van mini’s

‘Volgend jaar met SUV’s, maar 
dan hebben we wel twee keer 

zo veel parkeerplaatsen nodig!’

Op 3 juli vergadert de gemeenteraad 
en op 4 juli vergadert de commissie 
Projecten en Thema’s. 

Raadpleeg de agenda’s. 
Ze staan in de 
gemeenteadvertentie 
in deze krant. 

Actueel P5 Midzomernachtfestival
Actueel P7  Stormschade
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Goede doel P�7 Kids to Move

Donderdag neemt de bur-
gemeester afscheid van het 
gemeentelijke apparaat . 
De gehele dag zal daardoor 
het raadhuis en het Loket 
Zandvoort gesloten zijn.

Vrijdag
’s Ochtend wordt al vanaf  

09.30 uur in de Korver Sporthal 
afscheid genomen van spor-
tief Zandvoort, als kinderen 
aan allerlei sportieve spel-
len gaan deelnemen. Dan zal 
vanaf 11.00 uur in Pluspunt  
afscheid worden genomen 

  

Dorsman Assurantiën
voor al uw verzekeringen.

Direct 
geregeld.

www.dorsman.nl
Of bel: 5714534

Het wemelde afgelopen weekend van de Mini’s 
in Zandvoort. Ze kwamen van heinde en verre. 
Van de Verenigde Staten tot Rusland aan toe. De  
succesvolle tweede editie van Mini United trok 
duizenden Mini’s naar Zandvoort. 

Een dorp vol Mini’s

Waar normaal gesproken 
de nationale raceteams hun 
domein hebben op het bin-
nenterrein van Circuit Park 
Zandvoort, stonden afgelopen 
weekend tenten van de Mini 
United. De rijders konden zelf 
een deel van het festival be-
palen. Zelf over het circuit rij-
den. Of rijvaardigheidslessen 
nemen. (Bijna) alles was mo-
gelijk. Het waren met name 
de nieuwe Mini Coopers, die 
door het BMW concern zijn 
gemaakt, die het circuit van 

Maxi Jazz. Eigenlijk Faithless 
genaamd, maar de organisatie 
gaf geen ruchtbaarheid aan de 
uitnodiging van de dance act 
om een te massale toeloop te 
vermijden. 

Mini Challenge
Een dag later werd er gestre-
den in de Mini Challenge, 
een raceklasse die vooral in 
Duitsland actief is. Wat ra-
cenestor Michael Bleekemolen 
vooral opviel was dat er op het 
scherpst van de snede werd 

gereden, maar dat niemand 
van de baan werden gereden. 
Bleekemolen sr. was aanwe-
zig omdat zijn jongste zoon 
Jeroen op uitnodiging ook 
meedeed. De twee verreden 
races werden beiden door de 
Aerdenhouter gewonnen. “Je 
moet het nog wel even doen. 
Deze jongens rijden een heel 
seizoen met zo een wagen 
en ik ben alleen dit weekend 
even ingestapt. Ik vond het wel 
een erg leuke ervaring”, aldus 
Jeroen Bleekemolen. 

Duizenden Minirijders bezochten Zandvoort.                            Foto: Chris Schotanus

Afscheid burgemeester
Het zal u niet ontgaan zijn: komend weekend neemt bur-
gemeester Rob van der Heijden afscheid van de gemeente 
waar hij negentien jaar eerste burger is geweest. Uiteraard 
gaat dat met de nodige festiviteiten gepaard. Een drie dagen 
durend afscheid wordt hem en zijn vrouw aangeboden.

Afscheid nemen van de burgemeester. 
Dat kan op 30 juni, tijdens de openbare 
receptie met een Ameezing Afscheid op 
het programma. Ook u bent van harte 
uitgenodigd om te komen. 

Lees de advertentie in deze krant. 

Sport P23 WK Frisbee
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Familieberichten

Cartoon  Hans van Pelt

Column

zou ik nooit een goede me-
vrouw de burgemeester zijn. 
Tot deze conclusie kom ik 
bij het lezen van de profiel-
schets voor burgemeester in 
Zandvoort. Dat is niet mis-
selijk want je moet echt aan 
veel eisen voldoen. Je bent 
een bruggenbouwer, rechtlij-
nig, integer, onafhankelijk en 
stressbestendig. Dat laatste 
is zeer belangrijk want af en 
toe wordt het bloed onder je 
nagels gehaald en dan moet je 
toch je zogenaamde pokerface 
kunnen opzetten. 

Ik vraag me af wat er zo leuk is 
aan ‘t baantje? Het is natuur-
lijk niet alleen maar handen 
schudden, linten doorknippen, 
beeldjes onthullen en een 100 
jarige bezoeken. Nee, daarmee 
ben je er niet. Want stel dat je 
met je verkeerde been uit bed 
bent gestapt en je juist die dag 
een zware raadsvergadering 
moet leiden? Dan moet je echt 
daadkrachtig, toegankelijk en 
begrijpend overkomen. Dat 
valt dan niet mee! Trouwens 
als burgemeester heb je een 
voorbeeldfunctie dus kan je 
nooit eens lekker doorzak-
ken. Sommige burgemeesters 
in den lande is het wel eens 
overkomen maar dat is weer 
een ander verhaal. 

Nee, ik ben blij dat ik me niet 
heb laten verleiden om te  
solliciteren. Laat mij maar 
moeder, liefhebbende vrouw, 
oma en over actieve huisvrouw 
blijven. Daar is niets mis mee. 
Ook in mijn baan moet je veel 
in je mars hebben. Wat dacht 
je van: zorgzaam, begrijpend, 
creatief en inspirerend. Niet 
te vergeten én heel belangrijk 
tegenwoordig; conflicten tot 
een goed einde brengen en 
goed kunnen luisteren! Hé, 
deze eigenschappen horen ook 
bij mevrouw de burgemeester. 
Dus toch maar solliciteren? 

Bij het lezen van het laatste 
punt valt alles in het water. 
Je mag de baan niet zien 
als een eindstation. Jammer 
Zandvoort, het gaat niet door. 
Ik heb net m’n (eerste) AOW 
binnen. 

Nel Kerkman 

Volgens mij … 

Vervolg van voorpagina

Burgerlijke stand
�6 JUNI - 22 JUNI 2007 

Geboren: 
Jamie, zoon van: Van Duijn, Pieter Leendert en: 
Lensen, Sandra Jane Martina
Abdulrahman, zoon van: Omar, Khalid en: Samira 
Nagi Mohammed Saleh
Lisanne Joleen Francien, dochter van: Van de Reep, 
Paulus Hubertus en: Van der Ende, Johanna
Karina, dochter van: De Jong, Gustaaf en: Geurts, 
Samantha Annemarie
Senne Roos, dochter van: Strategier, Rein en: Naus, 
Ana Kristin
Jack Morris, zoon van: Kooistra, Jeff en: Corstens, 
Nanda
Ritchie, zoon van: Van Roon, Dennis en: Westerman, 
Priscilla

Gehuwd:
Lefferts, Michaël en Van Kuik, Fabiënne Nicole
Derogee, Ericus Jacobus en Lohman, Claudia Dita
Profijt, Koert Gerardus Aaldert en Kok, Carolien 
Joan
Hollander, Jörgen Sylvester en Edmondson, Michelle 
Nicole 
Beelen, Jeroen en Van Driel Krol, Janine Florence

Overleden:
Roskam, geb. Bakker, Anna, oud 82 jaar

Waterstanden

JUNI/JULI Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Do
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Za
Zo
Ma
Di
Wo
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03.00
03.35

-
-
-
-
-
-

28
29
30
�
2
3
4
5

10.30
1 1 . 4 5
00.05
00.40
0 1 .1 6
01.44
02.25
03.10

� 5 . 2 6
� 6 . 0 �
04.�6
0 4 . 5 �
05.29
06.06
06.48
07.29

23.25
-

1 2 . 1 4
1 3 . 1 6
1 3 . 3 5
1 4 .1 4
1 4 . 5 5
15.36

-
-

�6.39
� 7 . � 5
� 7. 5 5
�8.35
� 9 . � 5
20.02

Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG � JULI 
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
10.00 uur ds. W. Dijckmeester uit Naarden
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur de heer J. Wesseling

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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Kerkdiensten

33e Kortebaandraverij 

Bestuursleden die opgestapt 
waren en onvoldoende finan-
ciële middelen waren de oor-
zaak van de onzekerheid. Er 
zijn nieuwe mensen gevon-
den die hun schouders onder 
dit prachtige evenement wil-
den zetten en die, mede door 
gemeentelijke goedkeuring 
en medewerking, het toch 
weer voor elkaar hebben 
gekregen. Weliswaar zijn 
de financiën nog niet hele-

maal rond, maar er wordt 
verwacht dat ook dit in orde 
zal komen. Het bestuur roept 
dan ook Zandvoorters en be-
drijven op om een paard te 
sponsoren (€ 60) en zodoen-
de het huishoudboekje op 
orde te helpen brengen. Voor 
meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Willem 
Harder (06-53580673) of met 
Ton Ariesen in café Oomstee 
(5738727). 

Ook dit jaar komt er weer een kortebaandraverij in Zandvoort. 
Het was lange tijd onzeker of er dit jaar een nieuwe editie van 
start kon gaan, maar op 19 juli zullen voor de 33e keer de paar-
den weg worden geschoten.

Schreeuw het van de daken
onze vis zal u smaken!

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Een jaar geleden hebben we 
afscheid genomen van

Marijke Moolenaar
Dit jaar bloeien de rozen 

uitbundiger dan ooit.
Als een prachtige 

herinnering aan jou. 

AnitaAntjeDésireePaul
EmmyMikeMaaikeFredMariaEd

SuzeSylviaRobYvonneBo

28-06-2006           28-06-2007

BN’ers lunchen in NH Hoteles

‘Dikke’ bolides, al dan niet 
met chauffeur, reden af en 
aan en met de nodige fes-
tiviteiten werden de BN’ers 
en Captains of Industry in de 
Zandvoortse vestiging van 
NH Hoteles onthaald voor 
hun jaarlijkse ‘netwerklunch’. 
Gasten als Ernst Daniel Smit, 
Willibrord Frequin, Pleuni 
Heinke, Ronnie Tober, Vivian 
Boelen, Bart Bosch en Justine 
Pelmelay werden met alle 
egards ontvangen en ge-
noten van een schitterende 

lunch met aansluitend een 
spetterend feest in en rond 
het hotel. Teton: “We zijn 
al door heel Nederland ge-
weest maar nog nooit in 
Zandvoort. Dat werd dus tijd! 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik 
blij ben dat we het hier heb-
ben gedaan en mede door 
een grote opkomst kunnen 
we nu voor de tweede keer 
een behoorlijk bedrag naar 
een goed doel over maken.” 
Hoe groot het bedrag is, kon 
hij nog niet zeggen.

Vorige week is in het NH Hotels Zandvoort voor de 15e keer  
de societylunch georganiseerd. Volgens organisator Tony ‘de 
Dassenkoning’ Teton was het weer een doorslaggevend succes.

Eerste successen voor 
Zandvoortse Vacaturebank

Onderzoek door Rotaryclub 
Zandvoort leerde dat er in 
Zandvoort bedrijven zijn die 
wel vacatures hebben, maar 
die moeilijk of geen werkne-
mers kunnen vinden. Op hun 
initiatief is een internet vaca-
turebank ontwikkeld. Deze va-
caturebank is een gemakkelijk 
toegankelijke database, www.
werkeninzandvoort.com, waar-
in werkaanbod en werkzoeken-
den elkaar kunnen vinden.

Eerste succes
Het eerste succes is inmiddels 
al te melden. Bij een architec-
tenbureau, dat een technisch 
tekenaar zocht via de vacature-
bank, werd na 2 dagen een ge-
schikte kandidaat aangeboden 
uit de Paswerk-database. Een 
jonge, hoog opgeleide Irakees 
werd aan het bedrijf voorge-
steld en inmiddels werkt hij, 
tot volle tevredenheid van 
beide partijen, met zeer veel 
plezier bij dit bureau.

Uniek voor Nederland
De Zandvoortse Vacaturebank 
is een uniek project voor 
Nederland. Het past uitste-
kend in het Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen dat 
bij veel bedrijven tegenwoor-
dig hoog in het vaandel staat. 
Daarnaast helpt het mensen 
die wat verder van de arbeids-
markt verwijderd zijn, aan 
werk. In de vacaturebank wordt 
eerst gekeken of er een match 
te maken valt met mensen 
uit het Paswerk-bestand, een 
groep die toch iets moeilijker 
aan werk komt. Lukt dat, dan 
wordt contact gezocht met 
een werkgever. Daarnaast is 
de vacature open voor ieder-
een die op de Zandvoortse 
Vacaturebank inlogt. De ge-
meente wordt veel geld be-
spaard als er iemand uit het 
bestand aan het werk gehol-
pen wordt en de bijdrage voor 
het goede doel, die gevraagd 
wordt bij een effectieve invul-
ling van de functie, gaat via de 
Rotary weer voor 100% naar 
goede doelen in Zandvoort. 

Momenteel staan er diverse 
vacatures op de website ver-
meld en er komen er regelma-
tig weer nieuwe bij. Zo zullen 
ook de vacatures van de ge-
meente zelf op de website 
geplaatst gaan worden. 

Kortgeleden werd op initiatief van Rotaryclub Zandvoort, 
in nauwe samenwerking met Paswerk en met de gemeente 
Zandvoort, een Zandvoortse Vacaturebank opgezet. Deze va-
caturebank meldt nu de eerste successen.

van de Ouderen en Welzijns-
sector. Verder staat de 
vrijdag voornamelijk in 
het teken van de ‘bobo’s’:  
bestuurders van politieke  
en culturele organisaties  
vanuit heel Nederland zullen 
Van der Heijden tijdens een 
besloten receptie de hand 
drukken. Ook krijgen dan 
(uitgenodigde) Zandvoorters 
hiervoor de gelegenheid. 
Voorafgaande wordt een  
bijzondere raadsvergade-
ring belegd die een besloten  
karakter heeft en waar veel 
prominenten bij aanwezig 
zullen zijn.

Zaterdag
Via een aantal evenementen 
zal Van der Heijden op zater-
dag afscheid nemen van de 
burgerij van Zandvoort, met 
evenementen die hoofdza-
kelijk cultureel van aard zijn. 
Een afscheidsexpositie, ge-
volgd door diverse muzikale 
optredens. Tot slot zal de bur-
gemeester een groots entree 
maken in de centrale hal van 
het Raadhuis, waarna tijdens 
een grote meezingfinale elkaar 
afscheid wordt toegezongen. 

Kijk op pagina 14 en 15 voor het 
uitgebreide programma.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Politiek

Dinsdag raadsvergadering
Komende dinsdag, 3 juli, staat de laatste raadsver-
gadering voor het zomerreces op de agenda. Deze 
zal worden voorgezeten door de vicevoorzitter Pim 
Kuijken aangezien burgemeester Rob van der He-
ijden dan niet meer in functie zal zijn.

Op de agenda staan 
een aantal hamerstuk-
ken en een aantal dis-
cussiestukken, waar-
onder: het beschikbaar 
stellen van krediet tot 
verwerving van pan-
den in het Midden-
boulevardgebied, de 
BERAP 2007-1 en de 

Voorjaarsnota inclusief 
knelpuntennotitie. De 
vergadering begint om 
20.00 uur en de deuren 
van het raadhuis gaan 
om 19.30 uur open. De 
vergadering is ook te 
volgen via de lokale ra-
dio ZFM (kabel 104.5 en 
ether 106.9).

Zandvoort neemt deel
aan Bespaarloket

Het college heeft besloten om deel te nemen aan 
het Bespaarloket Noord-Holland. De gemeente be-
taalt hiervoor eenmalig € 2.000 en ondersteunt zo  
de campagne BespaarDaar.nl. Meer dan 50 gemeen-
ten zijn reeds aangesloten bij het bespaarloket.

Het CO2-servicepunt 
Noord-Holland regelt 
de uitvoering. In de 
campagne focussen de 
Noord-Hollandse ge-
meenten op de moge-
lijkheden van energiebe-
sparing in de bestaande 
woningbouw. “Met deze 
campagne willen we 
particuliere woningei-
genaren actief informe-
ren over het toepassen 
van energiebesparende 
maatregelen”, zegt Ton 
van Heemst namens de 

gemeente Zandvoort. 
Centraal element in de 
campagne is de ener-
giescan op de website 
BespaarDaar.nl. “Door de 
energiescan in te vullen 
ontdekken woningeige-
naren in enkele minuten 
hoe zij hun eigen huis 
energiezuiniger kunnen 
maken.” De campagne 
duurt in elk geval tot het 
eind van het jaar. Voor 
meer informatie kunt 
u www.BespaarDaar.nl 
raadplegen. 
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Week 26 • 2007
Juni
Expositie C-Art: In bibliotheek Duinrand 
exposeren Josette Caelen, Jose en Joke 
Coenraad

Ameezing afscheid: openbare 
afscheidsreceptie burgemeester

Juli
EK Jetski: Europese Kampioenschappen 
in de Noordzee, voor strandpaviljoen 15

NK Beach Hockey: Beach Hockey 
tour bij strandpaviljoen 1b

Zandvoort (A)live: Strandfestival met 
live muziek bij paviljoens 13 t/m 16

Classic Concerts: A Capella concert 
‘De Biltstars’ o.l.v. Harold Lenselink 
Protestantse Kerk, aanv ang 15.00 uur

Kermis: Op de parkeerplaats 
van Circuit Park Zandvoort

Kortebaandraverij: Paardenraces 
in de Zeestraat

Tropicana Festival: Openlucht 
muziekfestival in het centrum

DAMES LET OP: A.S. ZOnDAg 1 juLi 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag bestaat uit 3 onderdelen: workshop, presentatie Stephanlijn 
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE uLTiMATE-FACE-LiFT …DAMES WEigER DE nAALD En
ERVAAR DEZE BijZOnDERE VORM VAn FACE-LiFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187 
www.neverstoptrying.nl

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)

Dubbele felicitatie

Na 10 jaar wachten kan ein-
delijk de vlag uit bij de ou-
ders en jongeren van vereni-
ging Zorg aan Zee. De raad 
van toezicht van EMM heeft 
ingestemd met de start van 
de bouw van 8 apparte-
menten voor verstandelijk 
gehandicapte jongeren in 
de Poststraat. De naam van 
de woonzorgvoorziening, 
de Achtsprong, hebben de 
jongeren zelf verzonnen. 
Direct na de bouwvak star-
ten de voorbereidingen op de 
nieuwbouw. De eerste paal 
zal onder grote belangstel-
ling en met veel plezier de 
grond in worden geslagen.

Gefeliciteerd
We willen alle scholieren 
feliciteren met het behalen 
van hun felbegeerde diplo-
ma. Maar   een speciale fe-
licitatie gaat naar Jan Peter 
Versteege. Op 4 juli mag hij 
het HBO-diploma Theologie 
en Levensbeschouwing spe-
cialisatie pastoraat komen 
ophalen. Dat is het resultaat 
van een 4-jarige studie bij 
de Fontys Hogescholen, in 
dit geval de dependance in 
Amsterdam. Jan Peter heeft 
een half jaar stage gelopen 
als geestelijk raadsman in 
opleiding in ouderencentrum 
De Drie Hoven in Amsterdam 
Nieu w-West en hoopt ooit 
iets in dat vak te gaan doen. 
Inmiddels heeft hij zich aan-
gemeld bij de VU voor een 
pré-masters geestelijke ver-
zorging.

Het Knipscheerorgel
De stand van het opgehaalde 
bedrag voor de restauratie 
van het Knipscheerorgel 
is momenteel € 80.000 

maar er is nog € 5000 nodig. 
Binnenkort begint men met de 
sloop van het stucwerk achter 
het orgel, waarna het eiken-
houten klankbord kan worden 
aangebracht. Meteen daarna 
komen de auto’s met de 1300 
orgelpijpen en begint het in-
toneren. Dat zal ongeveer 3 
tot 4 maanden duren. Hoewel 
men op het tijdschema voor 
ligt zal de opening nog enige 
maanden duren. We houden u 
verder op de hoogte en wilt u 
nog een donatie doen? Neem 
dan contact op met Jan Keizer 
of Pieter Joustra.

40 jaar Rekreade
Dit jaar viert stichting Rekreade 
zijn 40 jarig jubileum. Daarom 
is er vanaf 2 juli een tentoon-
stellingsover-
zicht met oude 
verslagen, foto’s 
en geweldige 
p e n t e k e n i n -
gen van Jan en 
Thijs de Droog. 
Boekbinder i j 
Alblas heeft 
de tekeningen 
mooi ingelijst 
en ze zijn te 
koop. De oude 
bakfiets en de 
zelfgemaakte 
vlag in de Zandvoortse kleu-
ren met in de gele baan het 
oecumenische logo, ontbre-
ken niet. En ook de getekende 
strips van Toon Persoon liggen 
ter inzage. Tevens wordt er een 
DVD met alle dia’s gedraaid 
die de afgelopen 40 jaar zijn 
gemaakt. Misschien ziet u 
hier uw kinderen of eventueel 
kleinkinderen nog wel op te-
rug. De DVD zal voor een klein 
bedrag te koop zijn bij boek-
handel Bruna.

Medische hulp in zomer
Als straks de schoolvakantie’s 
beginnen en het mooie weer 
er aan komt, dan wordt het 
weer druk in het dorp en op 
het strand. Om alle toeristen 
en bewoners te verzekeren 
van een goede Eerste Hulp, 

melding verdwaalde kinde-
ren en medische informatie 
is de EHBO/huisartsenpost 
‘de Rotonde’ geopend. De 
post is te vinden tussen de 
strandpaviljoens nr. 9 en 10. 
De EHBO is t/m 16 septem-
ber iedere dag van 11.00 uur 
tot 19.00 uur geopend en 
telefonisch bereikbaar on-
der nummer: 023- 5714445. 
De huisarts en doktersas-
sistente zijn op de Rotonde 
tot 2 september alleen op za-
terdag en zondag aanwezig 
van 12.00 uur tot 20.00 uur. 
Voor spoedgevallen eerst de 
centrale spoedpost Noord/
Zuid te Haarlem bellen: tel. 
023-5453200.

Kraansvlak/Wurmenveld

Zet op zondag 1 juli de eer-
ste voetstappen in een 
gebied dat tot vandaag 
gesloten is geweest. Van 
uitgestrekte strandvlaktes 
tot intieme valleien, over 
het Wurmenveld en het 
Kraansvlak naar Bloemendaal 
aan Zee en weer terug via 
het Duinpieperpad met zijn 
unieke zeedorpenlandschap 
en natte duinvalleien. Vertrek 
09.00 uur vanaf het spoor-
fietstunneltje in Zandvoort-
Noord, met de fiets te be-
reiken via het Visserspad en 
met de auto via Zandvoort 
Noord, einde Wattstraat. 
Verrekijker, drinken en iets te 
eten meenemen. Duur ca. 4 
uur. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. Informatie: Jacqueline 
van Klaveren 020-6818099.

Midzomernachtfestival

Het festival was niet alleen 
voor volwassenen. Aan het be-
gin van de avond konden ook 
kinderen zich uitleven bij de 
kinderdisco voor het podium 
midden in de Haltestraat.

Gasthuisplein
Café Alex, Grand Café Danzee 
en Circus Zandvoort hadden op 
het Gasthuisplein een podium 
neergezet voor de coverband 
VanKessel. Deze formatie rond 
de Zandvoortse zanger Patrick 
van Kessel speelde hoofdzake-
lijk nummers uit de zestiger 
en zeventiger jaren met een 
hoog hardrockgehalte. Lenna 
van den Haak, correspondente 
van deze krant, toonde zich in 
een gastoptreden een ware 
zangeres. Zij zong vol overtui-
ging het nummer ‘One’ en dat 
werd zeer gewaardeerd door 
de aanwezigen. Afgewisseld 
door een DJ-act, trad deze pas 
in 2006 opgerichte band voor 
een inmiddels groter wordend 
publiek, met succes op.

Dorpsplein
Het sfeervolle Dorpsplein was 
dankzij Yanks Saloon het po-
dium voor twee bands. Het 
eerste gedeelte werd spet-
terend gespeeld door het uit 
vier (!) personen bestaande 
‘El Rio Trio’ uit Amsterdam. De 
opzwepende muziek en hun 
schitterende act bracht velen 
aan het swingen en hopelijk 

blijft het niet bij deze eerste 
keer in Zandvoort. Tot slot van 
de avond werd er door ‘A Band 
named Ca$h’, zoals zij zichzelf 
omschrijven, ‘a tribute to the 
man in black’ gebracht en 
ook hiermee wisten zij het 
publiek lekker uit hun dak te 
laten gaan met opzwepende 
country/rock muziek.

Haltestraat
Café Neuf en de Chin Chin 
hadden de zeskoppige funk 
and soulband ‘Sylvia’s Groove’ 
gecontracteerd. Zij speelden 
veel bekende nummers in 
een pittig tempo. Van de ge-
vraagde dresscode ‘white’ was 
echter weinig te bespeuren. 
Het is jammer dat er aan het 
eind van de Haltestraat, zoals 
vroeger, geen podium stond. 
Wel was er in de Sandbar een 
zogenaamde ‘afterparty’ met 
de uitstekende The Police tri-
bute-band Syncronicity.

Bekendheid
Over het algemeen kon wor-
den vastgesteld dat er niet al 
teveel publiek was. Misschien 
kwam het door het niet al te 
gunstige weerbericht maar 
ook zou het kunnen dat de 
organisatie buiten Zandvoort 
wat meer reclame zou moeten 
maken. Misschien was het een 
combinatie van beiden, aan de 
line-up heeft het in elk geval 
niet gelegen.

Op drie podia in het centrum van ons dorp vond weer het jaar-
lijkse Midzomernachtfestival plaats. Ondanks het goede weer 
stond het publiek in eerste instantie niet bepaald te trappe-
len om het dorp in te gaan, maar dat lag hoogstwaarschijnlijk 
aan de spannende finalewedstrijd van Jong Oranje tegen Jong 
Servië.

Zandvoortse fotograaf 
‘schiet’ wereldprimeur

De Zandvoortse fotograaf Chris Schotanus, die ook 

in deze krant publiceert, heeft een wereldprimeur 

‘geschoten’. In de voorbereiding naar de Mini Uni-

ted dagen van afgelopen weekend, bespeurde hij 

een nieuw type Mini, de Clubman.

Afgelopen woensdag 
en donderdag was het 
circuit ook al door het 
merk, dat door BMW 
wordt vervaardigd, in 
beslag genomen. Alleen 
waren dit Mini’s van het 
type Clubman, een sta-
tionwagen die pas in 
september van dit jaar 
zijn debuut zal maken 
tijdens de autosalon van 
Frankfurt en waarvan 
de officiële persfoto’s 
pas volgende maand 
worden vrijgegeven.

Wereldprimeur
Omdat alle pr-medewer-
kers van BMW van over 
de hele wereld toch al in 
Zandvoort waren, leek 
het een goed plan om 
deze mensen alvast op 

Circuit Park Zandvoort 
kennis te laten maken 
met de nieuwe auto. 
Ze hadden alleen geen 
rekening gehouden 
met Chris Schotanus, 
die bijna opgegroeid is 
op het circuit. Op een 
zeker moment kwam 
hij erachter dat deze 
auto’s op het circuit re-
den en ging er naartoe 
om ze op de gevoelige 
plaat vast te leggen. 
Een ‘scoop’ van het eer-
ste uur, want enkele 
uren later stonden zijn 
foto’s over de gehele 
wereld op autogerela-
teerde websites. Daags 
daarna stonden ze zelfs 
in alle grote dagbladen 
en had Schotanus een 
wereldprimeur!

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats 
een 
Zandkorrel

(zie pagina 10)

Krant niet 
ontvangen? Bel 

06-��39 �478

De  nieuwe Mini Clubman wordt in september officieel 
geïntroduceerd tijdens de IAA in Frankfurt

DE HEEREN VAN ZANDVOORT

ZEESTRAAT 36 TEL. 023-5734001VAN ZANDVOORT VAN ZANDVOORT

Restaurant Restaurant 
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Afscheid brandweer met koninklijk tintje
Drie brandweermannen namen op vrijdagavond 22 juni  
afscheid van het korps. Voor twee brandweerlieden was de 
verrassing groot toen ze op deze avond  werden geridderd.  
Het was tevens de laatste officiële uitreiking van de  
burgemeester want hij en zijn vrouw namen ook afscheid van 
het brandweerkorps.

door Nel Kerkman

Het was gezellig in de kantine 
van de brandweerkazerne 
aan de Duinstraat. Iedereen 
was aanwezig op deze bijzon-
dere avond, waar de vrijwil-
lige brandweermannen Jan 
Zwemmer met 37 jaar trouwe 
dienst en Gerard Scholten 
met 28 jaar dienstverband, 
afscheid namen. Waarnemend 
Commandant A.Boon karak-
teriseerde in een korte toe-
spraak de heren Zwemmer 
en Scholten en noemde ze “de 
stille krachten van het korps 
die er altijd zijn.” In plaats van 
een barometer kregen de he-
ren dit keer een sculptuur van 
een brandweerman. 

Ridders
Bevelvoerder R. Termaat had, 
op een enkele anekdote na, 
niets dan lof voor beide heren. 
Hij overhandigde hen, namens 
het korps, een gesloten envelop 

ter aanvulling voor hun hob-
by’s. Na de toespraken nam de 
burgemeester het woord: “De 
heren Zwemmer en Scholten 
hebben heel veel jaren hun 
werk enthousiast en met gro-
te inzet verricht. Ook hebben 
zij bijgedragen aan de kwali-
teit van het Zandvoortse korps 
en daarom is de Zandvoortse 
samenleving u iets verschul-
digd. Ik kan u mededelen dat 
bij Koninklijk besluit, u bent 
toegetreden in de orde van 
Oranje Nassau.” Waarna de 
burgemeester de versierselen 
opspeldde.

Vertrek Commandant
Van 2005 tot 2007 heeft Frank 
van Herpen de taak van hoofd 
leefbaarheid en handhaving 
vervult. Van commandant 
Van Herpen werd ook af-
scheid genomen omdat hij 
per 1 mei een grote uitdaging 
heeft aangenomen als com-
mandant bij de brandweer 

Kroon Mode 

“Destijds bestond de inventa-
ris uit werkkleding, zoals over-
alls en serveerstersschortjes, 
molton ondergoed, vitrage, 
fournituren en vooral wol. 
Het werd dan ook wel in de 
volksmond ‘Het Veenendaals 
Wolhuis’ genoemd, naar de 
kwaliteit van de wol. De fa-
milie kwam oorspronkelijk uit 
Amsterdam en mijn moeder 
– een echte Duivenvoorden 
van de viszaak – is met de 
zoon getrouwd”, licht Esther 
het verleden toe. 

Ondermode
Februari jl. is de winkel ge-
heel gemoderniseerd. Er is 
een prachtige ruime wand 
gekomen, speciaal voor al 
het Sloggi ondergoed. Dit 
behelst niet alleen, wat ve-
len nog denken, de ‘Bridget 
Jones’ achtige slips, maar ook 
hippe strings en leuke BH’s. 
Zelfs voor jonge meisjes is er 
thans een vrolijke collectie 
bikini’s van dit merk. “Twee 
keer per jaar, in juni en de-
cember, kan iedereen hier 
profiteren van de bekende 
actie: bij aankoop van drie 
Sloggie slips krijgt u de vier-
de gratis, ongeacht de soort, 
maat of kleur.”  Daarnaast 
zijn bij Kroon Mode ook de 
mannenlijn van het top-

merk Schiesser en BH’s van 
Triumph te koop.

Bonnetterie 
Ook voor bovenkleding en 
bonnetterie kunt u bij Kroon 
Mode terecht. De gevoerde 
merken zijn o.a. Setterlaine, 
Sentido, Freya en Estell 
Fashion. Dit segment is wel 
met name gericht op de wat 
oudere leeftijdsgroep. “Er is 
een ruime sortering in rok-
ken, blouses en T-shirts en het 
voordeel is dat de pantalons 
tot en met maat 48 verkrijg-
baar zijn. Daarbij komt dat 
onze prijzen zeer betaalbaar 
zijn.” 

Opvolging
Is er al een vierde generatie, 
die staat te trappelen om 
Kroon Mode over te nemen? 
“Mijn dochters zijn veer-
tien en zeventien jaar en de 
oudste loopt momenteel 
al stage bij Ocean Drive op 
het Kerkplein, dus wie weet”, 
aldus de vriendelijke en vak-
kundige eigenaresse. 

Kroon Mode is te vinden in de 
Haltestraat 55, tel. 5712839. 
De winkel is dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 18.00 
uur, op zondag en maandag 
vanaf 13.00 uur.

Deze week staat een zaak in de schijnwerpers, 
die in december zestig jaar bestaat! In 

1947 is Kroon Mode opgericht door 
de grootouders van de huidige eige-
naresse Esther Kroon. Eerst hadden 
haar ouders de zaak overgenomen 

van haar opa en oma en alweer 
zes jaar geleden nam Esther het 

stokje over van haar ouders, 
hoewel zij al drieëntwintig jaar 

daar haar schreden heeft liggen.

in Velsen. Tevens heeft Van 
Herpen zich ingezet bij de re-
gionalisering van brandweer-
regio Kennemerland naar een 
regionaal brandweerkorps. 
De heren Boon en Termaat 
namen op gepaste wijze af-
scheid van de commandant en 
burgemeester Van der Heijden 
roemde zijn inzet en wenste 
hem veel succes toe in zijn ver-
dere loopbaan.

Afscheid burgemeester
In zijn afscheidstoespraak 
memoreerde Van der Heijden 
de informatiebijeenkomst af-
gelopen week in het raadhuis 
waar veel brandweerlieden 
op de publieke tribune aan-
wezig waren. In de commissie 
Raadszaken werd de inten-
tieverklaring regionalisering 
brandweer besproken. “Het 
kost tijd en heb geduld maar 
het gaat in de toekomst met 
het regionale brandweerkorps 
de goede kant op”, zo verze-
kerde de burgemeester de 
aanwezigen, “ik verlaat u met 
een gerust hart. Tevens kan ik 
mijn opvolger een brandweer-
korps aanbieden dat klinkt als 
een klok.” Commandant Boon 
bedankte de burgemeester 
en gaf hem een bijzonder ca-
deau: een zwart T-shirt met 
het logo van de Zandvoortse 
brandweer. Ook de dames 
van de vertrekkende heren 
werden in het zonnetje ge-
zet en ontvingen een mooie 
bos bloemen. Na het offici-
ele gedeelte feliciteerden de 
collega’s de nieuwe gedeco-
reerden. De brandweer had 
vanavond geen moeite met 
de ‘vlammetjes’, die werden 
vrolijk geblust onder het ge-
not van een drankje. 

Zomerstorm zorgt voor schade
De storm die dinsdag aan de kust windkracht 9 haalde, heeft hier 
en daar behoorlijke schade aangericht. Dakpannen en met name 
bomen moesten het ontgelden.

Aan de Van Lennepweg waaide 
een boom om, die direct gevaar 
opleverde en dus terstond door 
de groenmedewerkers van de 
gemeentereiniging werd weg-
gehaald. In Bentveld moest ook 
een boom het ontgelden. Deze 
was echter dermate groot dat 
hij op het dak van de villa, 
waar hij naast stond, waaide. 
Het dak liep grote schade op 
maar persoonlijke ongevallen 
werden niet gemeld. In de hele 
gemeente moesten ook takken 
en bladeren het ontgelden. 
Zoals altijd kwamen er hier 
en daar ook dakpannen naar 
beneden.

door 
Erna Meijer

Hulsmanstraat 1 en 1a  Zandvoort 

Tjerk Hiddestraat 10-1  Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Kostverlorenstraat 111  Zandvoort

Prijs: op aanvraag

Swaluestraat 27B  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 429.000,- k.k.

• Uniek woonobject: gerenoveerde, riante vrijstaande villa  
met praktijkruimte  en oprit voor meerdere auto’s!

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar karakteristieke  
elementen;

• In 2002 is aan achterzijde van de villa een praktijkruimte  
gebouwd, welke voor vele doeleinden geschikt is;

• Praktijkruimte/souterrain: zwembad, relaxruimte, sauna,  
Turks stoombad, douchegelegenheid en kleedruimte;

• Begane grond: o.a. woonkamer met 2 open haarden,  
werkkamer, luxe keuken vzv inbouwapp., eetkamer, entree 
praktijkruimte met 3 werkkamers en vergaderruimte;

• 1ste verdieping: 5 slaapkamers/werkkamers, zeer luxe badkamer 
vzv alle comfort;

•  De besloten achtertuin van ruim 400 m² grenst direct aan  
het “Kostverlorenpark” en is gelegen op het zuidoosten;

• Woonoppervlakte ca. 385 m², perceelgrootte ca. 1100 m², 
inhoud ca. 1400 m³.

•  Een charmant vrijstaand woonhuis uit 1905 met 
verrassende indeling, voortuin en besloten patio!

•	 Rustig	gelegen	aan	de	rand	van	het	dorpshart	van	
Zandvoort;

•	 Begane	grond:	sfeervolle	woonkamer	met	open	
haard,	eetkamer	met	schuifpui	naar	patio	met	hou-
ten	berging	en	achterom,	moderne	Bulthaup	keuken	
vzv	div.	inbouwapparatuur,	royale	achterkamer	
(slaapkamer)	met	openslaande	deuren	naar	tuin;

•	 1ste	verdieping:	moderne	badkamer	met	ligbad,	
douche,	wastafel,	vloerverwarming	en	2e	toilet,

	 3	slaapkamers	(1	met	douche);
•	 Ervaar	de	charme	van	deze	karakteristieke	woning	

met	in	totaal	6	kamers:	uw	bezichtiging	waard!
•	 Woonoppervlakte	ca.	120	m²,	perceelgrootte	ca.		

205	m²,	inhoud	ca.	350	m³.
Vraagprijs:
€ 435.000,- k.k. 

• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd stijlvol 
4-kamer appartement met 2 balkons, deels zee-
zicht!

•	 Gelegen	op	de	1e	etage,	op	een	steenworp	afstand	
van	strand,	boulevard	en	duinen;

• Zonnige	living	(zuid	ligging)	met	schuifpui	naar	riant	
balkon,	aangrenzende	eetkamer	(voorheen	slaap-
kamer),	moderne	keuken	vzv	div.	inbouwappara-
tuur,	luxe	badkamer	vzv	whirlpool,	wastafelmeubel,	
wandcloset	en	design	radiator,	2	slaapkamers;

• Woning	beschikt	over	2	balkons	op	resp.	zuidwesten	
en	oosten;

• Het	appartementencomplex	is	recent	aan	de	buiten-
zijde	volledig	gerenoveerd;

• U	hoeft	alleen	nog	maar	uw	koffer	met	kleding	te	
pakken!

• Woonoppervlakte	ca.		90	m²,	inhoud	ca.	220	m³.

Vraagprijs:
€ 299.000,- k.k.   

• Luxe wonen in riant nieuwbouw 3-kamer appar-
tement met privé-parking en balkon!

•	 Gelegen	op	de	2e	(tevens	hoogste)	verdieping		
van	Residentie	“Prinsenhof”	in	het	centrum	van	
Zandvoort;

•	 Royale	living	met	open	keuken	en	toegang	tot	
balkon,	luxe,	klassieke	open	keuken	vzv	div.	inbou-
wapparatuur,	luxe	badkamer	met	zwevend	toilet,	
separate	inloopdouche,	wastafelmeubel	en	design	
radiator,	2	(voorheen	3)	slaapkamers;

•	 Het	appartementencomplex	beschikt	over	een	lift;	
•	 Privé	parkeerplaats	en	berging	in	ondergelegen	

parkeerkelder;
•	 Stijlvol	ingericht	en	uitstekend	onderhouden;	een	

appartement	om	direct	te	betrekken!
•	 Woonoppervlakte	ca.	120	m²,	inhoud	ca.	270	m³.

Dr. De Visserstraat 9   Zandvoort

Vraagprijs:
€ 498.000,- k.k.

• Uitstekend onderhouden 50-er jaren half-
vrijstaande woning (2/1 kap) met riante voor- en 
achtertuin, garage en oprit voor meerdere auto’s!

•	 Royale	woonkamer	met	open	haard,	schuifpui	
naar	de	achtertuin,	eenvoudige	keuken	met	bar	
en	toegang	tot	achtertuin,	3	slaapkamers	op	1ste	
verdieping	en	4e	ruime	slaapkamer	met	dakkapel	op	
zolder,	moderne	badkamer	met	douche	en	wastafel;

•	 Gelegen	in	geliefde	woonomgeving	op	steenworp	
afstand	van	de	duinen	in	Zandvoort	Zuid	op	een	
perceel	van	ca.	391	m².;

•	 Deze	woning	beschikt	over	een	voortuin	op	het	
zuiden	en	een	besloten	ca.	25	meter	diepe	achtertuin	
op	het	noorden;

•	 Een	woning	verscholen	tussen	het	groen,	welke	
geheel	naar	uw	wens	verder	verfraaid	kan	worden!

•	 Woonoppervlakte	ca.	110	m²,	perceelgrootte	ca.		
391	m²,	inhoud	ca.	275	m³.

NIEUW NIEUW
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Bolwerk in Haarlem, maar in 
1974 werd dit verplaatst naar 
het circuit en ben ik verhuisd 
naar de Vondellaan.” 

Horeca
Na gestopt te zijn als direc-
teur sloeg Beerepoot een 
totaal andere richting in. “De 
horeca heeft mij altijd al ge-
trokken en zodoende ben ik in 
1982 als eigenaar van strand-
paviljoen Club Maritime een 
totaal ander leven begonnen. 
Dit heb ik drie seizoenen ge-

daan en daarna hebben 
we De Zonnehoek aan-

gekocht.” 

Niet niets doen
Is hij, nu hij weer te-
rug is in Zandvoort, 
lekker aan het ge-
nieten van het 
nietsdoen? Niets 

is minder waar! “Ik 
vind het heerlijk om 

dingen (mede) te orga-
niseren en ben weer be-

trokken bij de organisatie 
van de kortebaan draverij, die 
op 19 juli voor de 33e keer gere-
den wordt in de Zeestraat. Wij 
houden ook erg van klassieke 
muziek en gaan zeer regelma-
tig naar het Concertgebouw 
in Amsterdam en de pas 
geopende Philharmonie in 
Haarlem. Deze hobby heeft 
er mede toe geleid dat ik mij 
een week geleden gemeld 
heb bij Peter Tromp. In het 
interview met Toos Bergen 
onlangs in deze krant werd 
een oproep gedaan voor be-
stuursleden van de Stichting 
Classic Concerts en dat trok 
mij aan.” Wat een artikel in de 
Zandvoortse Courant niet al 
te weeg kan brengen! Johan 
Beerepoot heeft in ieder ge-
val zijn draai weer helemaal 
gevonden in ons dorp. 

Sinds een jaar woont de dorpsgenoot van deze week, Johan 
Beerepoot, weer in Zandvoort. Na de verkoop van restaurant 
De Zonnehoek, eind 1993, vertrok hij met echtgenote Wilma 
naar Akersloot. Maar hij miste na die lange tijd toch de reu-
ring van ons dorp. “Anderhalf jaar geleden ben ik gestopt met 
werken. Ik deed de promotie van het toerisme voor Akersloot, 
Castricum en Uitgeest, o.a. door het uitgeven van een jaar-
lijkse gids. De binding met Zandvoort bleef wel altijd, want ik 
hield daar mijn tandarts en kapper aan. Ook ben ik bij de Lions 
blijven basketballen, alsmede trainen en coachen.”

Dorpsgenoten

Balsport is altijd een rode 
draad in zijn leven ge-
weest. De in 1939 in 
Amsterdam geboren 
Beerepoot is begon-
nen als korfballer 
bij SVK en speelde 
op zijn 16e al in 
het eerste van 
deze destijds ge-
re n o m m e e rd e 
club. Met 20 jaar 
stapte hij over 
naar de hoofdste-
delijke basketbalver-
eniging Giants. “Door 
mijn werk bij Westzanen 
ben ik verhuisd naar Wormer, 
waar ik ook een basketbal-
club heb opgericht, evenals 
in Krommenie en Uitgeest. 
In 1989 heb ik bij ZHC-golf 
de golfsport ontdekt, ben in 
Heemskerk lid geweest en 
nu speel ik als ‘witte’ golfer 
op Spaarnwoude.”

Circuit
De eerste kennismaking 
met Zandvoort was in 1970 
toen hij secretaris van de 
Nederlandse Autorensport 
Vereniging, een club van toen 
198 autocoureurs, werd. “Dit 
heb ik twaalf jaar gedaan. Wij 
huurden destijds het circuit 
van de gemeente Zandvoort 
om races te organiseren, 
waarbij de gemeente een 
dikke vinger in de pap hield, 

mede door streng toezicht 
op de kaartverkoop en de 
opbrengst van de toen nog 
geheven vermakelijkheids-
belasting. In 1973 ontstond 
de stichting CENAV, die de ex-
ploitatie en promotie van het 
circuit overnam. Het circuit 
was behoorlijk verwaarloosd 
aangezien de gemeenteraad 
‘in principe’ voor woning-
bouw op dat terrein was. Ik 
ben hier negen jaar directeur  
geweest. Vele bezoeken aan 
buitenlandse circuits ge-
bracht, zoals Francorchamps 
en Zolder in België en de 
Nürburgring in Duitsland. In 
eerste instantie bevond het 
kantoor zich op het Staten 

Zomerdip wordt minder diep
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Johan Beerepoot

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 17 16 19 21-22 

Min 12 12 12 14

Zon 35% 20% 35% 30%

Neerslag 25% 85% 25% 55%

Wind wzw. 4-5  wzw. 4-5 zw. 4-5 zuid 4 

door Erna Meijer

Afgelopen maandag was het op de kop af veertig jaar ge-
leden dat Tricht door een Amerikaans aandoende tornado 
werd getroffen. Ook in het landelijke nieuws werd hier 
gewag van gemaakt. Ongekende schade was er en zelfs 
slachtoffers waren te betreuren. Sindsdien hebben we in 
Nederland niet meer zo’n zware windhoos gehad en ge-
lukkig maar.

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

Als reden van het amper meer 
optreden -de laatste decennia- 
van windhozen van het kaliber 
Tricht (ook Borculo 1925 en 
Neede 1927) wordt onder ande-
re opgegeven de aantoonbare 
afnemende temperatuurcon-
trasten tussen de warme en 
koele luchtsoorten in de buurt 
van Nederland in de zomer. Het 
zijn juist ook deze afgenomen 
temperatuurverschillen die een 
belangrijke factor zijn voor ons 
huidige weerbeeld. 

Als gevolg van deze nivellering 
lijkt de westcirculatie te zijn af-
genomen en krijgen bepaalde 
weertypen langer de kans zich 
te manifesteren. Als recent 
voorbeeld de recorddroge 
april, de extreem natte augus-
tus vorig jaar en ook de huidige 
inzinking van deze zomer zou 
hieraan kunnen worden toege-
schreven. 

De zomer van 2007 heeft z’n 
(voorlopige) dieptepunt wel 
bereikt dezer dagen, waarna 
richting weekeinde een voor-
zichtig herstel plaatsheeft. Het 
wordt dan droger en de tem-
peratuur komt weer eens in de 
buurt van de 20 graden uit en 
met wat geluk zelfs even boven 

die ‘zomergrens’.

Dinsdag was toch wel een 
herfstachtige dag met naast het 
regenwater dat nog viel, vooral 
de zeer onstuimige wind die in 
het oog sprong. Stormkracht 
werd zelfs bereikt in vlagen op 
de boulevard met 90 km/uur. 
Menig zwaar bebladerde boom 
in Zandvoort en Bentveld kreeg 
het te verduren. 

Ook woensdag was nog een 
beetje een mineurdag met 
onderkoelde sferen, hoewel de 
buienactiviteit meeviel, maar de 
komende etmalen treedt stap-
voets een herstel op zonder dat 
we kunnen gaan spreken van 
een echte weersverbetering. 
Vrijdag geeft overigens nog een 
periode van meer aaneengeslo-
ten regen, maar het weekeinde 
wordt dus al iets beter, echter 
zonder dat het goed strand-
weer wordt.

Waarschijnlijk blijft de zomer de 
komende (bijna) tien dagen nog 
min of meer buiten spel, maar 
herstel is zeker aanstaande in 
juli, alhoewel het helaas steeds 
wordt uitgesteld. 

Weerman Marc Putto

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

Van Schaik Makelaar O.G.

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

Hogeweg 46 te Zandvoort Meester Troelstrastraat 35

Compleet gerenoveerde eengezinswoning met een prachtige uit-
bouw annex serre van 4 x 6 meter, voortuin en zeer riante achter-
tuin (26 x 6 m) op het zuidoosten met vrijstaande stenen garage 
gesitueerd in Zandvoort-Zuid aan de rand van de duinen nabij 
centrum, strand en zee.

• Woonoppervlakte ca. 120 m2

• Rainte L-vormige woonkamer van ca. 60 m2

• Luxe keuken met hoogwaardige inbouwapparatuur
• 3 slaapkamers

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Op de 2e verdieping ligt dit ROYALE 3 kamerappartement met 
ZONNIG BALKON (over de gehele breedte) op het ZUIDEN. 
Winkels, station en strand in de directe nabijheid. 
Woonoppervlakte ca. 90 m2.
Indeling: entree; hal met garderobe en toilet; woonkamer met 
toegang naar het balkon; open keuken; 2 slaapkamers (beide 
5 x 3,1 m) met laminaat, waarvan één met aangrenzende bad-
kamer. Inpandige berging op de begane grond.

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Passage 3/8 Oosterparkstraat 3

Uitstekend onderhouden vrijstaande 20-er jaren woning met 
oprit, zomerhuis, voor- en achtertuin gesitueerd in de rustige 
parkbuurt nabij strand en centrum. Ideaal object voor verhuur, 
maar tevens prima geschikt als ruime gezinswoning.
• Goede parkeermogelijkheden
• Woonoppervlakte 130 m2, inhoud 415 m3

• Eetkeuken met vloerverwarming
•  Extra zijkamer op de begane grond (prima geschikt als 

werk- of speelkamer)
Vraagprijs € 465.000,- k.k. 

Stationsstraat 3

Recent en compleet gerenoveerde ruime 2 onder 1-kapwoning 
met recht opgetrokken achtergevel en patio op het westen, 
zijpoort en achterom. 
Beg. gr.: hal, garderobe, toilet met fontein, L-vormige woonk. 
(5.70 x 6.60), half open eetkeuken v.v. diverse inbouwapp. en 
toegang tot de binnenplaats / het terras (3.60 x 5.00).
1e verd.: hal, slaapkamer met toegang tot de moderne badk., 
slaapk. met dakkapel, kleine vliering. Rondom hardhouten 
kozijnen met isolatieglas. 

Vraagprijs € 297.500,- k.k.

Luxe PENTHOUSE aan de rand van de Zandvoortse dorpskern 
gesitueerd op de 3e verdieping met een AFGESLOTEN GARAGE 
op de begane grond. Het penthouse is ruim opgezet (woonopp. 
ca. 130 m2) exclusief het GROTE ZONNETERRAS van ruim 50 m2. 
In en uit gaat u via de luxueuze entree op de begane grond; 
vanaf hier kunt u met de lift naar de bovenste etage alwaar het 
penthouse zich aan de oostzijde bevindt.
Kortom een penthouse voorzien van alle comfort

Vraagprijs € 695.000,- k.k.

Brederodestraat 8E Burg. van Alphenstraat 59/14

In rustige woonwijk nabij het strand ligt op de bovenste verdie-
ping dit goed onderhouden en zo te betrekken 2 k. appartement 
met balkon op het zuiden. Het kleinschalige complex “Duinroos” 
heeft de beschikking over een lift. De bijbehorende fietsenber-
ging van het appartement bevindt zich in het souterrain.
Parkeergelegenheid op eigen terrein.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Van Lennepweg 151

ROYALE en LICHTE 4 kamer HOEKMAISONNETTE met BALKON 
en DAKTERRAS (bj 2000). Zeer lichte woning middels de grote 
raampartijen op het zuiden. Gesitueerd nabij STRAND en 
CENTRUM. 

• Woonoppervlakte ca. 110 m2

• Luxe open keuken en moderne badkamer
• Eigen parkeerplaats in afgesloten parkeerkelder

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Open huis zaterdag 30 juni van 11:00 tot 13:00 uur

Heemveste te Heemstede

21 Luxe appartementen. Zorgeloos wonen met uitstekende 
voorzieningen op een aantrekkelijke locatie in het centrum 
van Heemstede.

Appartementen van ca. 100 tot 160 m2 vanaf € 415.000,- v.o.n. 
(excl. parkeerplaats)

Uitgebreide brochure op aanvraag of kijk voor meer infor-
matie, plattegronden en beschikbaarheid op onze website 
www.Heemveste.nl

50% verkocht, bouw is reeds gestart

Elke week de krant online lezen?
Kijk op www.zandvoortsecourant.nl 
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C U L T U U R

door Nel Kerkman

Omstreden kunst
Bij de bouw van het 
nieuwe gedeelte van 
het raadhuis werd be-
sloten om van de 1% re-
geling een mooi kunst-
werk aan te kopen. 
Landschapsarchitect Victor van 
Boven kreeg de opdracht. Het 
ontwerp moest Zandvoorts 
economische motor symboli-
seren en geografisch passen 
bij het Gasthuisplein. Het oor-
spronkelijke kunstwerk met 
de fraaie naam ‘Zandvoort in 
beweging’ bestond uit zeilen 
(symbool voor de wind), de 
bronzen meeuwen symbo-
liseerden de zee en de zon 
kwam tot uitdrukking in de 
gouden vaantjes op de mas-
ten. Naderhand besloot de 
raad om het kunstwerk in een 
waterbak te plaatsen die een 
meerwaarde aan het kunst-
werk zou geven en tevens ter 
bestrijding was tegen vanda-
lisme.

mera heeft nooit 
de identiteit van 
de daders opge-
leverd. In 1998 
werd in het TV 
p r o g r a m m a 
‘Over de balk’ 
het financiële 
aspect van het 
kunstwerk on-
der de loep ge-
nomen. De bron-
zen meeuwen 
hangen in de hal 
van het nieuwe 
gedeelte van 
het raadhuis en 
kijken met wee-
moed uit naar de 
plek waar ze ooit 
geplaatst zouden 
worden.

Victor van Boven
Kunstenares Jacqueline van 
der Laan had opdracht gekre-
gen om de bronzen meeuwen 
te maken. Later bleek dat de 
meeuwen niet van haar hand 
waren maar van Van Boven. In 
plaats van strakke stilistische 
meeuwen werden het dikke 
zeemeeuwen. De reden van de 
verandering was volgens Van 
Boven: omdat Van der Laan 
met was werkte. Doordat de 
spanwijdte van de vleugels te 
groot was die daardoor te veel 
ondersteund moesten wor-
den tijdens het gieten, zag de 
bronsgieter het niet zitten en 
wilde een gipsenmal. Vandaar 
dat Van Boven de meeuwen 
zelf heeft gemaakt. 

Wanprestatie
Het kunstwerk kostte in eerste 
instantie 55 duizend gulden, 
echter met toevoeging van de 
waterbak kwam het totale be-
drag op maar liefst 127 duizend 
gulden. Na plaatsing van het 
kunstwerk waaiden de zeilen 
binnen een dag om en een 
aantal bronzen meeuwen wer-
den een dag later van de sokkel 
gerukt. De zeilen kwamen niet 
meer terug en de meeuwen 
werden op 3 betonnen sokkels 
in een waterbak gezet. Er bleef 
niet veel over van het gewel-
dige ontwerp en de meeuwen 
werden diverse keren van hun 
sokkel getrokken en zijn uit-
eindelijk naar binnen verhuisd. 
De plaatsing van een gevelca-

Beeldhouwwerk: 
 de Meeuwen, 1997
Materiaal: 
 Brons 
Afmeting hoogte: 
 3.00 m 
Plaats: 
 in 1997 aan de voorkant van het 
 Raadhuis, vanaf 1999 hangt 
 het in de centrale hal
Beeldhouwer: 
 Victor van Boven

Beeldig Zandvoort

“Intelligentie lijdt niet automatisch tot wijsheid.” 
Marco Termes

Spreuk van de week:

um (bastuba). Zijn eerste erva-
ring als dirigent deed zich voor 
omstreeks 2002. In 2003 trad 
Van Houts aan als dirigent van 
JOW, het jeugdorkest van Onze 
Harmonie Westmalle. In 2006 
nam hij, tot ieders voldoening, 
ook het dirigeerstokje op van 
de Harmonie Ste. Cecilea. Van 
Houts volgt momenteel de op-
leiding klassiek solist met als 
optie directie aan het conser-
vatorium van Gent.
 

Het concert begint om 15.00 
uur op het Gasthuisplein en 
zal, indien de weersomstan-
digheden dat noodzakelijk 
maken, naar de Protestantse 
kerk worden verhuisd. De toe-
gang is zoals altijd gratis.

Openluchtconcert Classic Concerts
Komende zondag, 1 juli, zal Classic Concerts in samenwerking 
met de regionale VVV Zuid Kennemerland, een opluchtconcert 
organiseren op het Gasthuisplein. Voor u zal optreden de Ko-
ninklijke Harmonie Ste. Cecliea uit Westmalle, België.

De harmonie schrijft over zich-
zelf: “Wij zijn liefhebbers van 
muziek die we ook zelf kunnen 
spelen. Tevens zijn wij liefheb-
bers van plezier maken. Ons 
orkest bestaat momenteel uit 
een stuk of 30 meisjes en jon-
gens, mannen en vrouwen, van 
allerlei pluimage. De meeste 
zijn afkomstig uit Westmalle, 
maar de sfeer bindt ook men-
sen van naburige en verderaf 
gelegen dorpen.”

Dirigent
De harmonie Ste. Cecilea staat 
onder leiding van dirigent 
Maarten van Houts. Al op 6-
jarige leeftijd begon zijn mu-
zikale carrière met trompet en 
piano, later volgde de euphoni-

Klaas Koper wint in Winschoten

Na ontvangst op het raadhuis 
trokken de tien omroepers, 
inclusief twee aspirant leden 
uit Bolsward en Harderwijk, 
het  winkelcentrum van 
Winschoten in om dat te pro-
moten. Koper had al na de 
eerste, verplichte roep over 
het Museum Stoomgemaal 
een kleine voorsprong opge-
bouwd ten opzichte van de 
concurrentie. Na de pauze, 
met daarin een optreden van 
shantykoor Maritiem, bouw-

de hij zijn voorsprong met 
een roep over onze bruisende 
badplaats dermate uit dat de 
regerend kampioen hem niet 
meer kon inhalen. Door deze 
overwinning stijgt Koper met 
stip naar de tweede plaats, 
alleen V.d. Nieuwenhuizen 
moet hij nog voor zich dulden. 
Uitslag Winschoten: 1. Klaas 
Koper 146 punten, 2. Henk v.d. 
Nieuwenhuizen (Oisterwijk) 
141 punten, 3. Geert Veen 
(Winschoten) 138 punten.

Afgelopen zaterdag heeft Klaas Koper eindelijk weer eens een 
wedstrijd in de nationale strijd om het kampioenschap van de 
Stads- en Dorpsomroepers gewonnen. In Winschoten liet hij de 
kampioen van vorig jaar, Henk v.d. Nieuwenhuizen, achter zich.

Winnaressen nemen prijzen in ontvangst
Maandagavond zijn de winnaressen van de Espritwedstrijd ont-
haald in Emotion by Esprit. De winkel in Jupiter Plaza was speciaal 
’s avonds opengebleven om iedereen de gelegenheid te bieden 
aanwezig te zijn. Tevens was er die avond een eenmalige actie van 
10% korting ter gelegenheid van de prijsuitreiking.

Zes van de acht dames wa-
ren naar de Espritwinkel 
gekomen en werden met 
alle egards ontvangen. Na 
een hapje en een drankje 
kregen zij uit handen van 
de directie hun prijzen over-
handigd. Ondertussen kon 
iedereen die dat wilde zich 
door de visagistes van par-
fumerie Moerenburg gratis 
laten opmaken met de laat-
ste kleuren en ontwikkelin-
gen op dat gebied, hetgeen 
schitterende resultaten op-
leverde. Al met al een prach-
tige actie en prijsuitreiking 
bij Esprit!

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

Zakelijke 
zandkorrels €�0,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 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 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 (in-
gang Willemstraat 20, 

1e 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

 Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. 

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

Jonge dames 
gezocht voor erotiek. 
Goede bijverdienste. 
Discretie verzekerd. 

Tel. 5716998
.................

Binnenkort 
gratis af te halen: 

60 grindtegels, 60x40cm. 
Tel. 5714353 

SKiP
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

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

ZANDKORRELS

(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

Wie komt op korte termijn ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega 

PEDAGOGISCH MEDEWERKER
op de babygroep van Pluk (80%)

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
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 3 juli 2007	aan	de
sollicitatiecommissie,	
p/a		Burgemeester	Nawijnlaan	101,	
2042	PZ		Zandvoort
Voor meer informatie vraag naar Relinde Adegeest, zij is op dinsdag tot en met 
vrijdagochtend tussen 9.00 - 12.00 uur te bereiken op telnr:  023-5713665

Thuis Pedicure 
Zandvoort. 
Verzorgd de 
zomer door! 

Eelt en likdoorns
 verwijderen, 

French pedicure: 
€20 per behandeling 

Tel. 06-48791471
.................

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen.
Lage prijzen en  

uitstekende referen-
ties! Bel voor een 
vrijblijvende of-
ferte: 5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting
 Grote Nautische 

collectie is binnen

Proef de lente Rosé’s!
Resplandy Rosé, Wildcard Rosé

Pierre Ponelle Rosé
Nu 3 flessen samen

van € 18,15 voor € 12,50

In de maand juni:
Runderhamburgers 

5 stuks € 3,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
Korst advocaatvlaai van 
14,45 voor 13,00.

Op vertoon van uw ZandvoortPas 

5% extra korting. 
 

Passage 7 (naast Dirk vd Broek)
tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Onderhoudsproducten 
voor meubelen en leer 

Normaal € 8,95: Met pas: € 2,95!
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

 �5% korting op 
wenskaarten

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

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Voor ZandvoortPas houders bij 
een diner een gratis kopje koffie.

Strandpaviljoen 9
Tel. 023 - 571 8888

Maandag t/m vrijdag
Dagschotel: € 7,50

Wegens succes ook deze maand 
korting in de schoonheidssalon.
10% op alle massages in de maand juli.
Alle behandelingen gaan volgens afspraak.

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

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 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.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
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

H H H H H

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Boterhamworst +
Boerensnijworst +
Gebr. Fricandeau

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

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

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05

www.bellieribelli-shop.nl

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Geef een massage cadeau
Voor pashouders: 
10% korting!

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 
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Veel regen tijdens
Young Hadassah BeachWalk

Als een van zijn laatste plicht-
plegingen heeft burgemeester 
Rob van der Heijden afgelopen 
zondag de deelnemers aan de 
2e Young Hadassah BeachWalk 
weggeschoten. Een kleine 
tachtig wandelaars trotseer-
den de regen om geld voor 
het goede doel in te zamelen. 
Young Hadassah zet zich in 
voor de Jeruzalemse zieken-
huizen van de Hadassah-orga-
nisatie waar, zonder grenzen 
als geloof, iedereen medi-

sche hulp kan krijgen: Joden, 
Moslims en Christenen. De 
burgemeester roemde in zijn 
toespraak het werk van de 
vrijwilligers en stelde vast 
dat het doel van dit jaar, de 
kinderoncologie (oncologie is 
de leer van de kwaadaardige 
gezwellen), een prachtig doel 
is. Tevens sprak hij de wens 
uit dat de jeugd van heden, 
later de doelstellingen van nu 
zal voortzetten. De netto-op-
brengst was € 5100.

Burgemeester onthult gedenksteen 
nieuwbouw Dierentehuis 

Vorige week donderdag heeft burgemeester Van der Heijden 
een gedenksteen onthuld ter gelegenheid van de nieuwbouw 
van het dierentehuis Kennemerland. In het bijzijn van een 
aantal genodigden, zoals sponsors, was dit één van zijn laatste 
officiële handelingen. 

In zijn toespraak gaf Van der 
Heijden aan dit met erg veel 
plezier te doen. “Het begin van 
de onderhandelingen, waarbij 
ook Bloemendaal, Heemstede 
en Haarlemmerliede waren 
betrokken, was moeizaam. 
Daarom ben ik blij dat het 
oude gebouw, dat uit 1966 
stamt, nu vervangen wordt 
en de vele dieren een goed 
onderdak krijgen.” Met name 
bedankte hij alle vrijwilligers: 
“Onze samenleving valt en 
staat bij deze groep mensen 
en ik ben ze dan ook zeer er-
kentelijk.” 

Vrijwilligers
Volgens Ja cquelien Veldhoven, 
afdelingscoördinator van de 
Dierenbescherming, is er nog 
veel te doen vóór de officiële 
opening. Die staat gepland op 
4 oktober, dierendag. “Het geld 
voor de skeletbouw is vrijwel 
rond en over het voer zijn in-
middels afspraken gemaakt. 
Om de kosten te drukken wordt 
o.a. de aanleg van de riolering 
en al het stucwerk door vrij-
willigers gedaan. Wel  hebben 
wij nog dringend behoefte aan 
wasmachines, tafels, stoelen, 
computers, huisjes voor de kat-

ten, speelgoed en keukenspul-
len. Als mensen ons hiermee 
willen helpen, dolgraag!”
 
Keurmerk
Het dierentehuis is sinds 2004 
een Erkend Asiel, een kwali-
teitskeurmerk en daarnaast 
mag tevens het CBF-keur voor 
goede doelen worden gevoerd. 
Het wordt gerund door één 
beheerder, met vier betaalde 
krachten en vele vrijwilligers. 
Men beperkt zich tot honden, 
katten en konijnen en jaarlijks 
betreft het gemiddeld zo’n 
duizend dieren: 300 honden, 
400 katten, 300 kittens en een 
aantal konijnen. 

Pension
Het pensiongedeelte helpt 
de rekeningen te betalen. Het 
honden- en kattenpension 
kan onderdak, aandacht en 
verzorging bieden tijdens bij-
voorbeeld vakanties of een on-
verwachte ziekenhuisopname 
van de eigenaar. Dus ook met 
uw huisdier in het pension 
helpt u heel direct de opvang 
van zwerfdieren!

“Ik vind het erg leuk als we van elkaar afscheid kunnen nemen.”

30 juni - openbare receptie

met een Ameezing Afscheid
op het programma

19 jaar lang diende burgemeester M. R. van der Heijden Zandvoort  

en deelde hij lief en leed met de badplaats en zijn inwoners.  

Binnenkort gaat hij met vervroegd pensioen. Tijd om afscheid te nemen.

Uitnodiging 
Voor iedereen die in Zandvoort woont is op 30 juni de openbare  

receptie. Ook voor u een mooie gelegenheid om persoonlijk afscheid  

te komen  nemen. De receptie is vanaf 13.30 uur in de centrale hal van  

het Raadhuis van Zandvoort - ingang Swaluëstraat 2. U bent van harte  

uitgenodigd om langs te komen. De receptie duurt tot ongeveer 16.00 uur. 

Feest 
Burgemeester M.R. van der Heijden krijgt niet zo maar een afscheid.  

Het is een receptie met een Ameezing Afscheid. Helemaal in de traditie 

van de badplaats waarvoor hij zich al die jaren heeft ingespannen.  

We houden nu eenmaal van leuke dingen, niet waar... 

Doorwandelen 
De opzet van de middag - na uw afscheid van de burgemeester wandelt  

u door naar het Gasthuisplein. Daardoor maakt u in de centrale hal van  

het raadhuis ruim baan voor de volgende gast. Op het Gasthuisplein  

volgt een gezellige culturele manifestatie vol dans, muziek en korenzang, 

met een bijdrage van onder meer het Zandvoorts Mannenkoor, het  

Connie Lodewijk ballet, verschillende dorpsomroepers, The Beach Pop  

Singers en De Wurf. Nog een keer maakt de burgemeester hier rond de 

klok van 16.00 uur een groots entree, want een Ameezing Afscheid, dat 

kan alleen maar in Zandvoort. 

Ameezing Afscheid 
Zaterdag 30 juni. Vanaf 14.00 uur op het Gasthuisplein. Spetterend  festival voor het afscheid van Burgemeester M.R. van der Heijden.  Programmaboekjes met de meezingteksten worden uitgereikt voor  aanvang. Met medewerking van:

• 7 dorps-/stadsomroepers 
• Popband muziekschool New Wave • Zandvoorts Mannenkoor 
• Studio 118 Conny Lodewijk • Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble • The Beach Bop Singers 
• Dichter bij Zee Marco Termes 
Vanaf 15.30 een meeslepende Grote Meezing Finale met alle koren en het publiek, o.l.v. Jan Peter Versteege. 

(Advertentie)
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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 

PlusPunt gaat verhuizen
Zoals iedereen inmiddels weet verhuist Pluspunt naar 
de nieuwe locatie schuin aan de overkant naast de Vo-
mar in Zandvoort noord.
De verhuizing vindt woensdag 4 juli plaats en zal de ge-
hele dag duren. In de dagen hiervoor en daarna zijn wij 
moeilijk bereikbaar. Dit geldt zowel telefonisch als via de 
mail. We vragen hiervoor uw begrip.

Ons nieuwe adres per 5 juli:
Pluspunt
Flemingstraat 55
2041VW Zandvoort
023-5740330

Wonenplus
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
023-5740345

zomer Programmering PlusPunt
Deze zomer zal Pluspunt haar zomerprogramma pre-
senteren. Houd u deze pagina goed in de gaten voor alle 
zomerse activiteiten voor jong &oud.

groeP 8 feest
Vrijdag 6 juli is het weer tijd voor het afsluitende groep 
8 feest.
Alle jongens en meisjes die in groep 8 zitten zijn uitge-
nodigd om langs te komen en flink te feesten.
We hebben voor het thema “Jumpstyle”gekozen. Speci-
aal voor deze avond komt er een danseres langs die en 
clinic gaat geven.  Dit betekend dat je les krijgt in hoe 
je moet Jumpen. Het feest wordt gehouden op de oude 
locatie van Pluspunt aan de Flemingstraat 180 in Zand-
voort noord. Het begint om 20.00 uur en duurt tot ‘n 
uur of 22.00. Het wordt echt een te gek feest.
De entree is maar 1 euro

ouderenadviseur 
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en In-
formatie. 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

vacatures
Wegens uitbreiding van uren zijn er diverse vacatures 
beschikbaar bij NSO De Boomhut.
Kijk voor het huidige aanbod op onze website. 

Heb je ff…
…voor Jurre Reijenga, 

22 jaar
 

I Know Where It’s @

  

Zaterdag 30 juni: 
Doe mee met een volle maan oefening bij strand- 
paviljoen Club Nautique. Daaraansluitend 
kan je lekker losgaan op de salsaparty!
Je bent welkom vanaf 19.30 uur. Club Nautique 
vind je aan de Boulevard Barnaart nr. 23.  
De entree is gratis.

Zaterdag 30 juni: 
Lekker sportief doen kan met het Supadupa 
Beach Volleyball Toernooi. Strandpaviljoen  
Tijn Akersloot & Polo Bar organiseren dit 
evenement. Met als afsluiting een BBQ ben 
je voor 20 euro klaar. Voor meer informatie 
check www.tijnakersloot.nl 

Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli: 
Strandpaviljoen Rapa Nui organiseert het 
Rongo Tongo Theaterweekend. Een week-
end vol cabaret, theater, live bands en DJ’s.  
Met als uitsmijter Ellen ten Damme op de 
buhne! Rapa Nui vind je aan de Boulevard 
Barnaart nr. 27

Zaterdag 30 juni: 
Onze burgemeester Rob van der Heijden 
gaat met pensioen en doet dat met een 
stijlvol afscheid. De hele middag staat het 
Gasthuisplein in het teken van Zandvoortse 
optredens. Het Zandvoorts mannenkoor, The 
Beach Pop Singers, muzikanten van New Wave 
en de dansgroep van studio 118 laten zich van 
hun beste kant zien. 

Waar kennen we jou van?
“Jullie kennen mij waar-
schijnlijk van Albert 
Heijn, waar ik inmiddels 
bijna 7 jaar werkzaam 
ben. Ik ben door de hele 
winkel te vinden; achter 
de kassa, de counter 
en in de gangpaden. 
Dus mensen kunnen mij alles vragen en ook altijd 
hun verhaal kwijt. Ik werk momenteel alleen nog in 
het weekend, omdat ik aan het kijken ben voor een 
vervolgopleiding en een baan in diezelfde richting.”

Wat doe je naast je werk?
“Zoals ik net al heb verteld ben ik dus op zoek naar een 
opleiding en een andere baan. Hier ben ik op het moment 
erg druk mee bezig. Wat ik nog meer graag doe is schil-
deren, pokeren, stappen, sporten en nog veel meer. Ik zal 
niet stil zitten!”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Je kan mij in de sportschool vinden of in het duin, waar 
ik fiets en jog. Af en toe leg ik met mijn vrienden een po-
kertje in Holland Casino. Natuurlijk ga ik in het weekend 
ook stappen. Dit loopt meestal uit op een kroegentocht. 
Eerst naar de Bierburcht, dan Scandals of De Vrolijke 
Koster en uiteindelijk naar Chin-Chin.”  

“We gaan toch niet dat vlieg-
tuigvoedsel eten?”, was mijn 
vriend zijn reactie toen ik in 
IKEA voorstelde om Zweedse 
gehaktballetjes te gaan eten. 
Zijn klinkklare weerwoord was 
een steek in mijn hart, want 
een bezoek aan IKEA gaat bij 
mij altijd gepaard met deze 
Zweedse lekkernijen. Balletjes 
horen nou eenmaal bij het wa-
renhuis. Net zoals de potloden, 
het kinderparadijs en Billy. 

Vroeger was ik er echt hele-
maal gek van, die gehaktbal-
letjes. Ik kon maar niet vaak 
genoeg naar IKEA gaan. De 
hele entourage; balletjes voor 
4 euro en je glas zo vaak vullen 
als je wilt, was míjn kinderpa-
radijs. Meestal verlieten we 
het warenhuis met lege han-
den, maar het belangrijkst: 
wel met een volle maag! Over 
Zweedse gehaktballen niets 
dan goeds! 

Inmiddels heb ik dit kunnen 
relativeren. Bezoekjes aan IKEA 
schieten er de laatste tijd bij in 
en zelfs die balletjes, waar ik 
o-zo verkikkerd op was, doen 
me niet veel meer. Want wat 
stelt het ook eigenlijk voor, een 
tiental stugge, bruine gehakt-
ballen met een vet sausje? 
Maar… traditie is traditie en 
trouw als ik ben, eet ik nog 
steeds bij ieder bezoek aan 
IKEA die héérlijke balletjes.

Toch moest ik ze vorige week 
eenmalig laten varen. Ik kon 
mijn vriend niet overtuigen 
en bovendien kwam hij met 
een goed alternatief. Lief en 
attent als een ware gentle-
man, stelde hij voor om me 
mee te nemen naar een écht 
restaurant. Natuurlijk ging ik 
op zijn uitnodiging in en liet 
ik mijn traditie één keer voor 
wat hij is. Het resultaat was 
een ontzettend leuke avond 
met heerlijk eten. Maar diep in 
mijn hart was ik teleurgesteld. 
Bij mijn volgende bezoek aan 
IKEA weet ik wel beter. Dan 
neem ik iemand mee die wél 
op vliegtuigvoedsel-niveau 
met mij wil dineren.  

Vliegtuig-
voedsel

Column

Pauline

en de Academy of Balance 
Breathing heeft Kids to Move 
goede partners gevonden om 
haar doel te verwezenlijken.

Bewegen is gezond 
Pas in april dit jaar is deze 
stichting begonnen. Willaert 
legt uit: “De vraag of kinderen 
nog voldoende bewegen is 
heel actueel in Nederland. Het 
is bekend dat kinderen steeds 
dikker worden. Op scholen 
wordt tegenwoordig ook veel 

te weinig aan bewe-
gen gedaan. Toen ik 
jong was, deden we 
bijvoorbeeld veel 
meer aan gymnas-
tiek. Kids to Move 
wil hier dus iets aan 
doen.” De stichting 
legt de focus op be-
weging en ontwik-
keling van het kind. 
Speciaal hiervoor 
wil zij een stek er-
gens in Europa op-
zetten, een tijdelijk 
verblijf waar kinde-
ren helemaal kind 
kunnen zijn. Dit is 
één van de doelen 
waar het donatie-

geld naar toe zal gaan.

Startsein in Zandvoort
‘Together in Motion’ is het 
startsein van de beginnende 
stichting Kids to Move. In en 
rondom strandpaviljoen Club 
Nautique vinden op zaterdag 
30 juni vanaf 14.00 uur diverse 
activiteiten plaats. “De ge-
dachte achter het houden van 
dit evenement op het strand, 
is dat de kinderen zich kunnen 
bewegen in de vrije natuur. 

In the Picture…

Aanstaande zaterdag 30 juni 
organiseert Kids to Move 
Foundation bij strandpavil-
joen Club Nautique het event 
‘Together in Motion’. Kids to 
Move levert een bijdrage aan 
de rechten van het kind en 
zet zich in om het leven van 
kwetsbare kinderen te verbe-
teren. 

“Juist voor deze kinderen is 
een zelfverzekerd gevoel van 
groot belang. Op een bewuste 
manier bewegen draagt hier 
aan bij”, aldus Mirjam Willaert, 
voorzitter van Kids to Move. In 
het Chi Neng Institute Europe 

Wat ook aansluit op Chi Neng 
(een bewegingsvorm, red.)”, 
zegt Willaert. 

Programma
De middag start met een pre-
view van Chi Neng voor kinde-
ren. Daarna gaan onder meer 
kunst uit allerlei culturen, een 
massage en een workshop 
vuurlopen onder de hamer 
tijdens een veiling. ’s Avonds 
is er een Italiaans buffet en 
daarna volgt een poging om 
met een record aantal deelne-
mers de Volle Maan oefening 
te beleven. De kosten zijn   
€ 55. Daarin zit al een donatie 
voor Kids to Move inbegrepen. 
Vanaf 21.00 uur, tot slot, is er 
een gratis feest met salsa-
band Son Así. Heb je interesse? 
Inschrijven kan via www.chi-
neng.nl of stuur een mail naar 
info@kidstomove.com

Kids to Move

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Geniet van ons 
zomers assortiment!

Zomerplanten 
groot assortiment!

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie
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Tandartsservice voor ouderen
Net als vroeger de schooltandarts voor de jeugd, is er nu de 
mobiele tandarts voor ouderen. Een nieuwe service in Noord-
Holland en regio Almelo. Ouderen en mensen in verpleeghui-
zen krijgen voortaan bezoek van de tandarts aan huis. 

“Het is voor het eerst dat 
een mobiele tandarts bij de 
mensen thuis komt”, aldus 
een woordvoerder van zorg-
organisatie Reggeland. Deze 
organisatie heeft hiervoor 
een contract afgesloten met 
de regionaal opererende 
tandartspraktijk Wiranto. 
Zorgverzekeraar Univé en het 
Zorgkantoor Noord-Holland 
Noord werken mee in de pro-
vincie Noord-Holland.

Gaatjes vullen
De tandarts komt bij de men-
sen thuis om gaatjes in de 
tanden te vullen en kiezen te 
trekken. Niet alleen bewoners 

van verzorgingshuizen worden 
geholpen, ook ouderen die zelf-
standig wonen. Technische za-
ken als het maken van röntgen-
foto’s zijn te gecompliceerd om 
ter plekke te worden verricht. 
Hygiëne staat voorop dus ook 
chirurgische ingrepen worden 
niet op locatie uitgevoerd.

Slechte mondverzorging kan 
leiden tot sociaal isolement 
of tot ziekten. Verpleeghuizen 
zijn door de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) verplicht mondzorg te 
bieden aan hun bewoners.
Bron: AD, Telegraaf

Verzamelwoede jaren vijftig:
pure nostalgie

Menig 50Plusser denkt er met heimwee aan terug: de spaar- 
en verzamelwoede van de jaren vijftig. Alles werd gespaard, 
verzameld en in albums geplakt. Van postzegels tot zilverpa-
pier, van nummerborden tot sigarettenmerken.

In het midden van de vorige 
eeuw gedroeg de Nederlander 
zich als een nijvere werkbij. 
Hij verzamelde voetbalplaat-
jes, maar ook sigarenbandjes, 
zilverpapier en ansichtkaar-
ten. Uiteraard speelde de 
commercie daar handig op 
in met ondermeer plaatjesal-
bums, waaronder de bekende 
Verkade-albums van Jac. P. 
Thijsse,  albums van Piggelmee 
en van Flipje Tiel.

Het was de tijd van Sun-
lightzeep, Castellakopjes, het 
snoepje van de week van De 
Gruyter,  van Dinky Toys en 

Meccano. Je spaarde de 
plaatjes die bij beschuit, 
chocola of wasmiddelen za-
ten. Of je spaarde speldjes 
of suikerzakjes. Hoog ge-
noteerd waren de sigaret-
tendoosjes van Engelse ori-
gine, zoals van de merken 
Chief Whip, Three Castles 
en Miss Blanche. Die siga-
retten waren verpakt in 
kartonnen doosjes waarbij 
je het merk er netjes af kon 
knippen. 

Sinaasappels werden geleverd 
in dozen van gevlochten dun 
hout. De bovenste laag zat in 
dun papier met daarop ge-
drukt klinkende merknamen 
die je vervolgens verzamelde. 
Er waren tientalle soorten si-
garenbandjes met prachtige 
kunstwerken erop. Kinderen 
keken uit naar verjaardagen 
van pa of moe want dan zat de 
visite in een grote kring in de 
mooie kamer. De heren rook-
ten dan sigaren en gaven de 
wikkels aan de kinderen. Soms 
lag er in de sigarendoos een 
extra groot exemplaar: een 
bandje met dubbele waarde.

Cash en Carry
Italiaanse delicatessen

wijnen
Lijnbaan 77, 1969 ND Heemskerk

Tel. 0251-247204, Fax 0251-249504
www.smeraglia.nl

Smeraglia

 groothandelHoreca

waar en waarom van Nordic 
Walking wordt tijdens de les-
sen duidelijk gemaakt. Omdat 
het lijkt op ‘gewoon’ wandelen 
is het ontspannend en gezond; 
niet alleen de benen worden 
gebruikt, maar ook de rug, ar-

men en schouders. De 
twee wandelstokken 
(poles) zorgen ervoor 
dat de gewrichten 
minder belast worden. 
Bijna alle spieren van 
het lichaam worden 
geoefend. Er is dan ook 
gezorgd voor een des-
kundige begeleiding 
en een verantwoorde 
t r a i n i n g s o p b o u w. 
“Daarbij”, nodigt Atie 
Kroonsberg uit, “ U 
kunt vrijblijvend een 

kijkje komen nemen of één-
malig gratis deelnemen”.

Bij voldoende belangstelling 
beginnen dinsdagmiddag 4 
september 2007 de eerste 
lessen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen: in-
gang Pannenkoekenhuis 
Zandvoortselaan. Inlichtingen: 
Atie Kroonsberg – Stenneberg 
van ANBO Zandvoort. Telefoon 
0235730866

ANBO Zandvoort ook aan Nordic Walking
In Finland ontstaan als zomertraining voor langlaufers. Nordic 
walking is lopen met aangepaste skistokken; een verfrissende 
manier van wandelen. Omdat samen bewegen zowel welda-
dig als gezellig is, zorgt ANBO Zandvoort er voor dat iedereen 
aan deze, gezonde sport kan deelnemen.

Zandvoort is omringd 
door een schitterend 
landschap, zoals 
de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. 
Dat stuk natuur is een 
omgeving bij uitstek 
voor energieke wan-
deltochten Nordic 
Walking. Die sport is 
een vorm van lopen 
met wandelstokken 
in beide handen. Het 
is intensiever dan 
wandelen, maar het 
is ook niet te vergelijken met 
joggen.

Samen met ANBO Zandvoort 
organiseert Sportservice 
Heemstede-Zandvoort deze 
nieuwe en bovenal weldadige 
manier van bewegen. Vanaf 
september kunnen jong én 
oud onder deskundige leiding 
gedurende een periode van ca. 
22 weken elke week één uur 
deze sport beoefenen.

Met naar schatting 400.000 
beoefenaars is het de snelst 
groeiende buitensport in 
Nederland. Naast het spor-
tieve aspect speelt de sociale 
kant mee: onder het wande-
len leren de deelnemers elkaar 
(beter) kennen. Uiteraard is 
het belangrijk aan de eigen 
conditie te werken. Om bles-
sures echter te voorkomen is 
routine en een juiste houding 
van groot belang. Het hoe, 

Unieke ervaring voor eenzame ouderen
“Een grandioze dag”. Samen met zo’n vijftig ouderen heeft 
Mevrouw Stoltenborgh (80) met volle teugen genoten van 
een dagje op het strand. “Als oudere kun je in Zandvoort niet 
op het strand komen.” Met een comfortabele autobus is de 
groep met een aantal vrijwilligers afgelopen zondag naar 
Camperduin gereden.

“In Zandvoort kun je als je 
slecht ter been bent het strand 
niet op.” Hoewel ze vlakbij het 
Zandvoortse strand woont, 
had mevrouw Stoltenborgh 
al in zo’n dertig(!) jaar de zee 
niet meer aan haar voeten ge-
voeld. Niet alleen is het boule-
vardgebied slecht bereikbaar 
voor mensen met een rollator 
of rolstoel, vooral de strandaf-
gangen ervaren de meesten 
als ‘angstwekkend steil’. Toch 
is zij tevreden: “Zandvoort doet 
veel voor ons; kijk eens naar 

Pluspunt, met gezellige bij-
eenkomsten, het Inlooppunt 
en de Belbus.

Vanuit het hele land waren 
ze gekomen, ter gelegenheid 
van de Nationale Vergeet-mij-
niet Dag. Jet Stoltenborgh uit 
Zandvoort was één van de 
uitverkorenen. Samen met 
een veertigtal ouderen uit 
Zandvoort was zij in een reisbus 
naar Camperduin bij Schoorl 
afgereisd. Ze werden over het 
strand gereden in een strand-

taxi of konden gaan pootje ba-
den in zee. De ouderen konden 
hun geluk niet op. De dag was 
georganiseerd door Nationaal 
Fonds Ouderenhulp (NFO) met 
vrijwilligers van ondermeer de 
Zandvoortse welzijnsorganisa-
tie Pluspunt. Dit alles om eens 
extra aandacht te vragen voor 
eenzame ouderen. Directeur 
Jan Romme van het NFO zegt 
relativerend: “Toch zijn er nog 
veel eenzame ouderen, met 
deze dag willen we daar aan-
dacht voor vragen.” 

“Eenzaamheid kun je ook op-
zoeken”, benadrukt mevrouw 
Stoltenborgh. Ook zij vindt de 
zondag een stille, nare dag. 
Maar voor de rest van de week 
moet je als oudere er zelf wat 
van maken. “Je moet zèlf het 
initiatief nemen.”

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Vraagprijs: € 625.000,= k.k.

Actieve makelaardij tegen
scherp tarief

OPEN HUIS zaterdag a.s. van 11:00-13:00 uur!

Deze vrijstaande en zéér lichte villa met 
een zéér royale garage is gelegen aan de 
bekende Zandvoortselaan op loopafstand van 
de Amsterdamse Waterleiding duinen. De 
woning beschikt over 5 slaapkamers, moderne 
badkamer en ruime living.

• 2 x een oprit voor meerdere auto’s;
• Zonnige achtertuin met veel privacy;
• Woonoppervlakte: ca. 150m2,  
 perceeloppervlakte: 341 m2.

319
Bentveld

Zandvoortselaan 

Vraagprijs: € 135.000,= k.k.

Zéér verassend 2-kamer appartement op de 
begane grond gelegen met een heerlijke  
zonnige tuin. Het geheel is zo te betrekken  
en is zéér verzorgd.   

• Voldoende parkeer mogelijkheden;
• Goede verhuurpotentie;
• Woonoppervlakte: ca. 40 m2.

7
Zandvoort

De Schelp 

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Deze 4-kamer maisonnette is gelegen in een 
kindvriendelijke buurt op loopafstand van 
het centrum, strand en NS station.  
De woning heeft een moderne open keuken 
v.v. inbouwapparatuur, moderne badkamer 
en een terras.

• Privé parkeerplaats in de ondergrondse 
 garage;
• Terras van ca. 12 m2 met zicht over de  
 vijver ;
• Woonoppervlakte: ca. 110m2,  
 servicekosten € 100,= p/maand.

41
Zandvoort

Kromboomsveld

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Dit woon- en winkelpand gelegen in Oud 
Noord heeft vele mogelijkheden. Op de be-
gane grond is de kantoorruimte en de ruime 
garage gelegen. Op de 1e etage vinden we 
4 kamers en op de 2e etage is een woon- 
slaapkamer  met dakterras aanwezig.

• Veel m2 met vele mogelijkheden!
• Het object biedt mogelijkheden voor 
 verhuur;
• Perceelgrootte: 180m2, woonoppervlakte 
 ca. 130 m2.

11
Zandvoort

Helmerstraat 

Rob Greeven Timo Greeven

Nordic Walking

Postzegelverzameling
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Regionalisering brandweer
Vorige week donderdag werden de plannen voor de regionale 
brandweer aan de commissie Raadszaken gepresenteerd. Als 
deze worden uitgevoerd, maakt het Zandvoortse brandweer-
korps vanaf 1 januari 2008 integraal deel uit van het regionale 
brandweerkorps Kennemerland. Dat korps zal gaan functioneren 
als onderdeel van de Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK). 

Reden voor bijna het voltallige 
plaatselijke brandweerkorps om 
de presentatie over de toekomst 
van de regionale hulpverlening 
vanaf de publieke tribune in de 
raadszaal te volgen. De com-
missieleden werd gevraagd een 
uitspraak te doen over een in-
tentieverklaring, waarin wordt 
uitgesproken in te stemmen 
met het principebesluit over 
regionalisering van de lokale 
brandweer. In de eerstkomende 
raadsvergadering van dinsdag 3 
juli zullen de plannen definitief 
worden goedgekeurd.

Gezamenlijke meldkamer 
De HDK wordt gevormd door 
de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest, Velsen, 
Haarlem, Bloemendaal, Heem-
stede, Bennebroek, Haarlem-
merliede/Spaarnwoude, Zand-
voort en Haarlemmermeer. 
Ook vallen onder de nieuwe 
veiligheidsregio de brandweer-

korpsen van Corus en Schiphol. 
Kenmerk van de organisatie is 
onder andere de gezamenlijke 
meldkamer die momenteel 
wordt gebouwd op het terrein 
van de brandweerkazerne aan 
de Haarlemse Zijlweg en waar 
hulpvragen voor brandweer, 
ambulance en politie samen-
komen.

Beloningen
Alle vertegenwoordigers van 
de aanwezige politieke par-
tijen vroegen aandacht voor 
de positie van de vrijwilligers. 
Samen met de beroepskrach-
ten vormen die een essentieel 
onderdeel van niet alleen het 
Zandvoortse maar van het 
totale regionale korps. De re-
gionale commandant legde 
uit dat de vrijwilligers, net als 
het beroepspersoneel, beloond 
zullen worden volgens de gel-
dende normen van de VNG. 
Over mogelijke afwijkende ar-

beidsvoorwaarden zal worden 
onderhandeld. 

Inzetbaarheid
Ook wat betreft de inzet van 
de vrijwilligers werd duidelijk 
dat zij primair inzetbaar zijn 
in Zandvoort en er alleen in 
uiterste noodzaak ook in an-
dere plaatsen Zandvoortse 
vrijwilligers zullen worden 
opgeroepen. Anders ligt dat 
met beroepsbrandweerlieden, 
die ook in andere delen van de  
regio een functie toebedeeld 
kunnen krijgen. De vraag is of, 
als Zandvoortse brandweer-
lieden elders worden ingezet, 
de veiligheid in Zandvoort 
gewaarborgd zal blijven werd 
positief beantwoord, omdat 
de situatie niet zal verschillen 
met de huidige gang van zaken, 
waarin altijd voldoende back up 
aanwezig is. 

Consequentie
Voor de gemeente betekent de 
nieuwe opzet dat de functie van 
de brandweer, die sinds enkele 
jaren was opgenomen in de 
gemeentelijke organisatiestruc-
tuur, weer ontvlochten moet 
worden. Wethouder Toonen 
liet weten met deze situatie al 
rekening te hebben gehouden 
in de komende begroting.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 25 

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

Avondwandeling met boswachter
Woensdag 4 juli  wordt weer een avondwandeling met de 
boswachter in de Amsterdamse Waterleidingduinen georga-
niseerd. De wandeling start met licht, gaat verder in de  sche-
mering en eindigt in het donker.

Een kans om de duinen op 
een andere  manier te bele-
ven, ook op een tijdstip dat 
de duinen normaal gespro-
ken niet toegankelijk zijn. De 
wandeling start om 20.30 
uur bij ingang De Oase aan 
de Vogelenzangseweg. De 
excursie duurt ongeveer 
twee  uur. Deelname  kost 

€5. Aanmelden is nodig 
vanwege een maximum 
aantal deelnemers. Dit kan 
bij bezoekerscentrum De 
Oranjekom, tel. 023-523 3595. 
Het bezoekerscentrum is ge-
opend van dinsdag t/m don-
derdag van 9.30 -16.00 uur 
en zaterdag en zondag van 
9.00-17.00 uur.

Bibliotheek Vakantietas
Wilt u uw favoriete boeken of schrijvers mee op vakantie? 
Heeft u weinig tijd of zin om deze zelf op te zoeken? U wilt 
juist in uw vakantie dat ene boek lezen of luisterboek luiste-
ren? Dan is de vakantietas iets voor u!

Bibliotheek Duinrand biedt 
haar leden de ‘vakantietas’ 
service. Vul via de website 
www.bibliotheekduinrand.nl 
het bestelformulier in met uw 
10 favoriete titels en lever het 
in bij de bibliotheek. Zij zorgen 
ervoor dat 6 van de 10 boeken 
van uw lijstje vlak voor uw ver-
trek klaar staan. De prijs voor 
deze service is € 7,50. Graag 
4 weken voordat u de tas op 

komt halen uw lijstje inleveren 
bij de bibliotheek.
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Zaterdag 7 juli:
Percussie avond

o.l.v. 
Marc Spee

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)

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig .

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen �4.00 - �8.00 uur 

06-��39 �478

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

’t Familie Restaurant
te Zandvoort

is om ons team te versterken 
voor het seizoen op zoek naar:

Medewerkers 
voor de bediening

Keuken/afwashulp
Full/Part-time

leeftijd tot ± 20 jaar

Voor info bel: 023-5712537 – 06-16177381
Vragen naar Bas

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde) 
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bruna
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
CV Onderhoudsbedrijf Ton Bakker
Danzee
De Heeren
De Lamstrael
Dorsman Assurantiën
Familie Restaurant ‘t 

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Hans Weeren
IJzerhandel Zantvoort
Massage bij Rosa
Motorrijschool Goede
Never Stop Trying
P. van Kleeff
Pluspunt
Printing People
SKiP
Smeraglia
Van der Valk & Swart 
Notarissen
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Wander & Karin
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Jeugdsport voor Kikafonds

Allereerst was er zater-
dag het 2e Oude Halt 
Straatvoetbaltoernooi. In 
vier leeftijdsklassen streden 
teams van drie spelers om de 
hoogste eer. Het toernooi was 
vorig jaar voor het eerst geor-
ganiseerd door een aantal va-
ders van voetballende jonge-

ren. Omdat het zo een groot 
succes was (de Johan Cruijff 
Foundation was toen begun-
stigde), is ook dit jaar weer 
een toernooi georganiseerd 
en het ziet ernaar uit dat het 
niet het laatste zal zijn. 

Ouders, familieleden en be-

Afgelopen weekend waren er in Zandvoort twee sportevene-
menten voor de jeugd, waarvan de opbrengst naar de stich-
ting KiKa ging. De organisaties van het 2e Oude Halt Straat-
voetbaltoernooi en de clubkampioenschappen jeugdjudo van 
Kenamju maken binnenkort behoorlijke bedragen over naar 
de stichting die er naar streeft kanker bij kinderen te voorko-
men of zo snel mogelijk te genezen.

langstellenden genoten van 
de kunsten van de jonge spe-
lertjes op het ‘trapveldje’ op 
het J.P. Heyeplantsoen. Zelfs 
de politiek liet de neus zien 
want er werden twee wet-
houders tussen het publiek 
gesignaleerd. Het bedrag 
dat de organisatie naar KiKa 
kan overmaken is €760 Daar 
komt nog bij de netto-op-
brengst van de fotoverkoop 
via www.zandvoortphoto.nl.

Jeugdjudo
Een dag later werden in de 
Zandvoortse vestiging van 
Kenamju de jaarlijkse club-
kampioenschappen jeugd-
judo afgewerkt. Ook hier, 
op de club van de bekende 
Nederlandse judocoach Cor 
van der Geest, werd gecol-
lecteerd voor KiKa. De wed-
strijden werden beoordeeld 
door bekende Nederlandse 
judoka’s, waaronder Claudia 
Zwiers, die belangeloos hun 
medewerking aan het eve-
nement hadden toegezegd. 
Diverse Zandvoortse judo-
ka’s vielen in de prijzen, net 
als KiKa!

Jeugdsport

Bekende namen in Holland 
Casino Zandvoort profronde

Een wielerronde voor profes-
sionals staat en valt bij de 
namen van renners die aan 
de start zullen gaan komen. 
Al vroeg in het seizoen wor-
den coureurs benadert door 
organisaties van lokale wie-
lerronden. Omdat het lang 
duurde voordat de definitieve 
vergunning werd afgegeven, 
kon de Zandvoortse organi-
satie pas laat op jacht naar 
aansprekende namen. Dankzij 
de goed in de wielerwereld 
bekendstaande Rasch, die zelf 
jaren als prof heeft gekoerst, 
is het toch gelukt om een aan-
tal aansprekende renners naar 
Zandvoort te krijgen.

Wereld- en Nederlands 
kampioen
De volgende coureurs, die ook 
de wedstrijden om de Protour 
rijden, hebben toegezegd in 
Zandvoort van start te gaan: 
Sebastiaan Langeveld, Max van 
Heeswijk (beide Rabobank), 
Matthé Pronk (Unibet) en Tom 
Stamsnijder (Gerolsteiner). 
Andere aansprekende namen 
zijn: Jos Pronk (Time – Van 
Hemert), Robert Slippens en 

baanrijder Danny Stam (bei-
de Ubbink). Eveneens zal veel-
vuldig wereld- en Nederlands 
kampioen veldrijden Richard 
Groenendaal (Rabobank) zijn 
kunsten komen tonen. Het 
veld zal aangevuld worden 
met een aantal neo-profs van 
naam.

Circus Zandvoort 
Solexrace
Circus Zandvoort en de orga-
nisatie van de Solexrace heb-
ben een overeenkomst geslo-
ten. De Solexrace die, direct na 
de Holland Casino Zandvoort 
profronde zal worden verre-
den, zal vanaf heden Circus 
Zandvoort Solexrace gaan 
heten. Het management van 
Circus Zandvoort heeft bij 
het hoge ‘fungehalte’ van de 
Solexrace willen aanhaken 
omdat zij dit ook hoog in het 
vaandel hebben. René Paap 
van circus Zandvoort: “We 
hebben slechts kort hoeven 
onderhandelen want wij wil-
den perse naamsponsor wor-
den. De Solexrace heeft en 
geeft veel ‘fun’ dat doen wij 
ook, vandaar!”

Arlan Berg en Mark Rasch, organisatoren van de Holland  
Casino Zandvoort profronde die 22 juli aanstaande voor de 
twee keer van start zal gaan, hebben voor de profronde een 
aantal renners van naam kunnen contracteren. Tevens heb-
ben zij met Circus Zandvoort een overeenkomst gesloten tot  
sponsoring van de Circus Zandvoort Solexrace.

Wielrennen

WK Freestyle frisbee in Zandvoort

Een bont volkje van circa 150 
mannen en vrouwen uit 10 ver-
schillende landen, streek neer 
in de sporthal. Van 15 jarige 
jongeren tot aan Hippie-types 
van 55+, kwamen van heinde 
en verre: Noorwegen, Italië, 
Duitsland, VS, Azië, Tsjechië 
en uiteraard ook uit ons land. 

In groepjes van twee of drie 
moesten zij voor een tienkop-
pige jury tonen dat ze samen 
konden werken, dat ze de fris-
bee zo lang mogelijk konden 
laten draaien zonder dat deze 
de grond raakte. Punten kon-
den worden gescoord door 
‘trics’ en ‘moves’ uit te halen 

Afgelopen weekend werd geheel onverwacht het wereldkam-
pioenschap Freestyle frisbee in Zandvoort afgewerkt. De orga-
nisatie van dit WK, dat oorspronkelijk op het Bloemendaalse 
strand zou worden afgewerkt, besloot door het slechte weer 
de wedstrijden te verplaatsen naar de Korver sporthal.

en de schijf op een zo moeilijk 
mogelijke manier te vangen. 

Strandsport 
De FPA, de Freestyle Players 
Association, had de Amster-
dammer Ivan Moor verzocht 
om in Nederland het WK te 
organiseren. Moor: “Ik ben 
buitengewoon trots dat 
wij dit wereldevenement in 
Nederland mochten orga-
niseren. Het is eigenlijk een 
strandsport waarvoor de we-
reldtop maar liefst 5 tot 6 uur 
per dag traint en niet alleen in 
handigheid met de frisbee. Er 
is een topconditie voor nodig. 
Er zijn al spelers die een dik-
belegde boterham hiermee 
verdienen. In de wereld staat 
Amerika bovenaan maar zij 
voelen de adem van met name 
de Italianen en de Duitsers in 
hun nek. Wij zijn blij dat we die 
optie op jullie sporthal konden 
nemen en het WK binnen kon-
den afwerken.”
 

Frisbee



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

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

• Sfeervol ingericht cafébedrijf v.v. complete horeca-
keuken, opslag, kantoorruimte en 2 toiletgroepen

• Souterrainwoning met eigen entree en ruime
bovenwoning 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)

BURG. V. FENEMAPLEIN 2 GARAGE NR. 167
• Gelegen op de bovenste verdieping van het 

garagecomplex aan het Burg. van Fenemaplein 
• Alleen voor stalling motorvoertuigen

Vraagprijs: € 26.000,-

DE SCHELP GARAGE NR. 49
• Garage gelegen naast het gebouw “De Schelp”

Vraagprijs: € 30.000,-

PARKEERPLAATS “VAN SPEIJKSTRAAT”
• Ruime parkeerplaats in ondergrondse, afgesloten garage 
• Gelegen in de onderbouw 4e gebouw La Spezia
• Afgesloten ingang met afstandsbediening

Vraagprijs: € 27.500,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 7/8 ZANDVOORT

• Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4 kamers)
op de 4e etage gelegen

• Fraai uitzicht aan zowel land- als zeezijde
• Modern afgewerkt appartement
• Het gebouw is v.v. een liftinstallatie
• Nabij zee, boulevard en centrum gelegen
• Woonoppervlakte ca. 105 m2

Vraagprijs € 229.000,-

Aan de fraaie Haarlemmerstraat gelegen
royale split-level woning. De achtertuin 
is onder architectuur aangelegd en heeft 
een stenen schuur en achterom. De voor-
tuin is op het zuiden gelegen.

 KONINGINNEWEG 30 ZANDVOORT

• Uitstekend onderhouden onder architectuur verbouwd, 
charmant halfvrijstaand herenhuis

• Royale living met openhaard, luxe keuken met openhaard, 
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

Vraagprijs € 798.000,-

 ZEESTRAAT 46 “DE KIPPETRAP” ZANDVOORT

 TJERK HIDDESSTRAAT 151 ZANDVOORT

• Goed onderhouden gezellig 2-kamerhoekappartement
• Op de 9e verdieping gelegen met ruim balkon (ZO)
• Vrij uitzicht over Zandvoort en een vleugje zeezicht
• Dit complex is v.v. een lift en eigen parkeerterrein
• Lichte woonkamer met toegang tot het zonnige balkon, 

open keuken, ruime slaapkamer en moderne badkamer
• Woonoppervlakte ca. 50 m2

Vraagprijs € 159.000,-

 HALTESTRAAT 3 (BELEGGINGSOBJECT) ZANDVOORT

• Op toplocatie gelegen restaurant
• Midden in het centrum, op slechts 50 meter

van het Raadhuisplein en nabij zee gelegen
• Opp. begane grond, restaurant ca. 125m2

• Opp. 1e verdieping, opslagruimte ca. 35m2

• Wordt in verhuurde staat opgeleverd
• Huuropbrengst € 27.828,- per jaar

Vraagprijs € 139.500,-

OPENHUIS ZATERDAG 30 JUNI
VAN 11:00 TOT 13:00 UUR
HAARLEMMERSTRAAT 3A

• Woonkeuken
• 5 slaapkamers,
• 2 balkons
• Speelse indeling door niveauverschillen
• Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
• Op loopafstand van centrum,

openbaar vervoer en strand
• Woonoppervlakte ca. 165 m2Vraagprijs: € 398.000,-

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

Vraagprijs: € 475.000,-

CVL_Adv_ZC0726.indd   1 26-06-2007   11:17:34



De raad heeft een keuze 
gemaakt uit de kandidaten 
voor het burgemeester-
schap in onze woonplaats. 
Dat maakte waarnemend 
voorzitter Pim Kuijken afge-
lopen dinsdag bekend aan 
het begin van de raadsver-
gadering. Mr. Niek Meijer zal 
aan de Commissaris van de 
Koningin Harry Borghouts 
worden voorgedragen.

Als Borghouts en de minister 
geen bezwaar hebben, kan 
rond half september Meijer bij 
Koninklijk Besluit burgemees-
ter van Zandvoort worden.

Actueel	 P3	Geslaagde reddingsoefening
Actueel	 P9	Zandvoort Alive

Zandvoortse 
Courant 

�

Vervolg zie pagina 5

Geldig t/m zondag 8 juli:

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Heel zonnekorn € 1.95
 Half € 1.00
• Aardbeienschelp € 5.95

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

�

De	Mannetjes
Afscheid 

Van der Heijden

‘Als hij maar wel 
de Zandvoortse 

Courant blijft lezen’

Verkeersbesluit tijdelijke 
situatie Louis Davidscarré. 

Lees de gemeenteadvertentie. 

Na een omvangrijk afscheids-
weekend heeft burgemeester 
Rob van der Heijden zijn func-
tie neergelegd. Hij gaat met 

pensioen. Een uitgebreid ver-
slag van de festiviteiten leest 
u op pagina 6 en 7 in deze 
krant.

Afscheid met weemoed

3e jaargang • nummer 27 • 5	juli 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Jubileum	 P�5	40 jaar Rekreade
Sport					 P23	EK Jetski

OVZ presenteert
Just for Fun

Het swingendste
koor van Nederland
Zaterdag 7 juli

Raadhuisplein
14.00-16.00 uur

Nieuwe 
burgemeester!

Het appartementencom-
plex van Zorg aan zee in de 
Poststraat kan gebouwd 
worden. De raad van com-
missarissen van de EMM 
heeft onlangs groen licht 
gegeven. Met een brief 
zijn de bewoners van de 
Poststraat inmiddels op 
de hoogte gesteld van het 
besluit. Direct na de bouw-
vakvakantie starten de 
voorbereidingen voor de 
nieuwbouw, die circa een 
jaar in beslag zal nemen.

Eindelijk groen licht voor ‘De Achtsprong’

Het gaat om 8 appartemen-
ten met gemeenschappelijke 
ruimten voor 8 verstandelijk 
gehandicapte bewoners, men-
sen die ondanks hun handicap 
graag willen meedoen in de 
samenleving. De naam van 
de woonvoorziening wordt 
‘De Achtsprong’. 

Weerstand
Met het definitieve besluit 
van de raad van commissaris-
sen komt een einde aan een 
lange voorbereidingstijd. De 
beoogde nieuwbouw heeft 

de nodige weerstand bij om-
wonenden in de Poststraat 
opgeroepen. Eveneens kwam 
een beoogde samenwerking 
met andere partijen uiteinde-
lijk niet van de grond en de fi-
nanciering van de nieuwbouw 
veroorzaakte geruime tijd op-
onthoud. Alle knelpunten zijn 
inmiddels opgelost.

Verantwoordelijkheid 
Bij de leden van de Vereniging 
Zorg aan Zee is de vreugde over 
het finale besluit  groot. EMM 
ziet in dit project een mooie 
kans om haar maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid als 
woningbouwcorporatie te 
tonen. De gemeente is blij dat 
de voorziening er nu eindelijk 
kan komen. Het ontwerp van 
architect Hans Wagner past 
feilloos in de Zandvoortse 
bouwtraditie. De verwachting 
lijkt gerechtvaardigd dat het 
nieuwe gebouw goed in het 
‘straatbeeld’ past, met respect 
voor het mooie karakter van de 
Poststraat.
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Familieberichten

Cartoon		 Hans van Pelt

Column

We maken het allemaal mee. 
Of we gáán het nog mee 
maken. Het einde van een 
periode. Afscheid nemen. Te 
beginnen bij de peuterklas. 
Waar ouders tot tranen ge-
roerd weglopen. Afscheid 
van je lagere schooltijd, je 
oma, je moeder misschien. 
Een inwonend kind dat op 
kamers gaat. Wel lekker rus-
tig, maar akelig stil. 

Of afscheid van een werk-
zaam leven. Opeens ben 
je ‘pensionado’. Onze bur-
gemeester nam dit week-
end ook afscheid. Na 19 
jaar burgemeesterschap in 
Zandvoort. Lovende woor-
den. Zelfs ex-minister Zalm 
was aanwezig. “Bij begra-
fenissen en jubilea worden 
altijd lovende woorden 
gesproken”, klonken de re-
lativerende woorden van 
onze burgemeester in zijn 
afscheidsspeech. 

Het einde van een periode 
kan bevrijdend werken. Ik 
herinner me nog goed het 
afscheid van mijn ‘vrouwzijn’, 
zoals het zo plastisch wordt 
omschreven. Het was een 
opluchting. Nooit meer die 
maandelijkse ongemakken. 
En alles wat erbij hoorde.  Er 
gebeuren in een mensenbe-
staan leuke dingen. Soms ook 
heel nare. Periodes die je snel 
wil vergeten. Ik geloof zelfs 
dat alles een bestemming 
heeft. Denk je vertwijfeld: 
“waar is dat nu goed voor?” 
Het maakt je wel sterker. En 
weerbaarder. Zo leven we 
van periode tot periode. 

We zullen weer een nieuwe 
burgemeester krijgen. De 
geruchten zoemen al door 
het dorp. Eén ding staat 
vast. We krijgen (eindelijk) 
een muziektent. Hij komt 
te staan in het centrum van 
ons mooie dorp. Dat is het 
cadeau dat burgemeester 
Van der Heijden werd aan-
geboden. Een nieuwe muzi-
kale periode kan beginnen. 
En daar verheugen we ons 
allemaal op.

Lienke Brugman

Afscheid in 
Zandvoort (2)

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

Burgerlijke	stand
23	JUNI	-	29	JUNI	2007	

Gehuwd:
Den Ridder, Edwin en Vandeurzen, Petronella Helena 
Henrica
Yüksel, Târik en Van Geelen, Saskia
Oosterbroek, Nicolaas Jan en Huttinga, Sabine
Van Amerongen, Arthur Raymond en Balm, Elisabeth 
Christina 

Geboren: 
Beau Anthonius, zoon van: Starrenburg, Jeroen en: 
Bakker, Anna Maria Elisabeth
Yade Liza, dochter van: Duzink, Pascal en: Croon, Eva

Overleden:
Maas, Raymond Bruce, oud 78 jaar
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG	8	JULI	
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
10.00 uur ds. W. Dijckmeester uit Naarden
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur de heer J. Wesseling

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

Uitgever:
Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

Kerkdiensten

Kids to Move

Ruim 250 mensen de-
den afgelopen weekend 
mee aan een volle maan 
oefening op het strand 
naast Strandpaviljoen 
Club Nautique. Het 
evenement was de start 

van de nieuwe Stichting 
Kids to Move, die met de 
Chinese leer Chi Neng 
Qigong getraumati-
seerde kinderen beter 
in hun vel wil laten  
zitten.

Anja en Rob

Hartelijk gefeliciteerd 
met het 30-jarig jubileum

van jullie garage 
Autobedrijf Zandvoort!

Timon en Ans Aukema

Weer of geen weer:
altijd gezellig!

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Convenant tegen huisteelt hennep

De laatste jaren heeft de teelt 
van hennep een grote vlucht 
genomen. Bewoners en huur-
ders gebruiken hun woningen, 
schuren en bedrijfsruimten 
voor het opzetten van kleine 
en grote hennepkwekerijen. 
Niet alleen is dit is illegaal, er 
is in veel gevallen zelfs sprake 
van zeer brandgevaarlijke situ-
aties. Vaak gaat het exploiteren 
van hennepkwekerijen gepaard 
met andere strafbare feiten zo-
als diefstal van elektriciteit  en 
gas, belastingontduiking en uit-
keringsfraude. Het opsporen en 
ontmantelen van hennepkwe-
kerijen is een taak van de politie. 
Die betreedt het pand om bij 
constatering van hennepteelt, 
de kwekerij te ontmantelen. Bij 
het vermoeden van een groot-
schalige hennepkwekerij vindt 
voorafgaand overleg plaats 
tussen politie en het Openbaar 
Ministerie.

Maatregelen
Continuon Netbeheer onder-
steunt de politie bij het binnen-
treden van een pand in verband 
met het eventueel illegaal af-

tappen van elektriciteit. Als het 
een huurwoning betreft, wordt 
de woningeigenaar, woning-
bouwvereniging of gemeente, 
gevraagd aanwezig te zijn. Ook 
kunnen de Belastingdienst 
en uitkeringsinstanties als 
UWV de politie vergezellen. De 
Belastingdienst onderzoekt of 
de henneptelers inkomsten uit 
de teelt van hennep hebben 
gehad. De uitkeringsinstanties 
onderzoeken of de hennepte-
lers een uitkering hebben en 
of deze al dan niet terecht is. 
De woningcorporatie of de ge-
meente start, als blijkt dat er 
sprake is van een hennepkwe-
kerij in een huurwoning, een 
gemeentelijke standplaats of 
een ander verhuurd pand, een 
procedure tot ontbinding van 
de huurovereenkomst met de 
huurder. Ontruimde hennep-
kwekers komen binnen twee 
jaar niet voor vervangende 
woonruimte in aanmerking. Zij 
komen ook niet in aanmerking 
voor een urgentieverklaring 
voor een huurwoning omdat 
de dreigende dakloosheid door 
eigen schuld is ontstaan. 

De politie Kennemerland Zuid, de gemeenten Bennebroek, 
Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort, het Openbaar Ministe-
rie, Continuon Netbeheer en de woningcorporaties Brederode, 
EMM, Elan Wonen en Pré Wonen, zijn een convenant aange-
gaan om de huisteelt van hennep tegen te gaan. 

Lege reddingssloep aangespoeld

Zie hier het scenario voor een 
grote oefening van de KNRM 
en de reddingsbrigade. Om 
21.17 uur werd er alarm ge-
geven. Er zouden zich schip-
breukelingen ergens voor de 
Zandvoortse kust in het water 
kunnen bevinden, dus de ‘red-
boot’ Annie Poulisse moest 
uitvaren (die binnen 17 minu-
ten al in het water lag). Ook 
een drietal vaartuigen vanuit 
de zuid- en de noordpost van 
de reddingsbrigade gingen 
te water. Afspraak is dat de 
reddingsbrigade in dit soort 
acties de leiding heeft en op 
het moment dat er drie boten 
in het water lagen, werd een 
gestructureerde zoekactie op 
touw gezet. Het is dus ook 
een oefening in communicatie 
tussen de twee verschillende 

deelnemers. De ‘slachtoffers’ 
werden al snel gevonden en 
binnen veertig minuten na het 
alarm waren ze allemaal ‘ge-
red’.  Nu moesten de leden van 
de reddingsbrigade die aan 
wal gebleven waren zich gaan 
inspannen om de gewonde 
slachtoffers te behandelen en 
te verzorgen. Dat gebeurde, na 
overleg, in de reddingspost op 
het zuiderstrand.

Alle handelingen van de vrijwil-
ligers werden door ‘scheidsrech-
ters’, zowel op zee als aan de 
kant, beoordeeld. Deze boorde-
lingen worden later na een eva-
luatie gebruikt om de nieuwe 
leden van de reddingsbrigade 
bij te scholen. Over het alge-
meen was de leiding tevreden 
over de geleverde prestatie.

Zaterdagavond rond 20.45 uur was ter hoogte van de rotonde 
een lege reddingssloep aangespoeld. Omdat dat zou kunnen 
betekenen dat er ergens een scheepsongeluk heeft plaatsge-
vonden, werd de algemene meldkamer ingeschakeld die op 
haar beurt de KNRM station Zandvoort en de Zandvoortse red-
dingsbrigade waarschuwde. Direct werden de bemanningen 
die stand-by stonden gewaarschuwd.

Provincie versoepelt regels 
jaarrondpaviljoens

Het besluit betekent concreet 
dat er op het Zandvoortse 
strand ruimte komt voor drie 
extra jaarrondpaviljoens. De 
Zandvoortse plannen kun-
nen na vaststelling van het 
bestemmingsplan Strand 
& Duin gestalte krijgen. Dat 
bestemmingsplan ligt nu 
nog ter inzage en moet ook 
nog door de provincie wor-
den vastgesteld. De provincie 

ziet de kust en het toerisme 
daaromheen als een grote 
economische factor en heeft 
nu beleid dat daar op inspeelt. 
Gedeputeerde Staten heb-
ben het besluit genomen om 
de aantrekkelijkheid van de 
Noord-Hollandse kust onder 
toeristen groter te maken in 
de maanden dat er normaal 
gesproken geen strandexploi-
tatie is.

Gedeputeerde Staten hebben de regels voor jaarrondexploita-
tie van strandpaviljoens versoepeld. Hierdoor komt er ruimte 
in de hele provincie om de pilot, die in Zandvoort de afgelopen 
jaren draaide, vervolg te geven.

Verhuizing Pluspunt een feit
Welzijnsorganisatie Pluspunt verhuisde woens-
dag 4 juli naar haar nieuwe gebouw. Na vier jaar 
wordt de Flemingstraat nr. 180 verruild voor nr. 55. 
De overstap van de oude school naar een nieuw fris 
gebouw moet een grote impuls geven voor de or-
ganisatie.

Het nieuwe gebouw, dat 
nog geen officiële naam 
heeft, biedt onderdak 
aan diverse organisaties. 
Pluspunt, Nieuw Unicum, 
de RIBW en Stichting 
ZorgContact hebben elk 
hun eigen dependance 
in dit nieuwe onderko-
men. 

Alle organisaties wer-
ken ook samen aan een 
nieuw Wijksteunpunt, 
dat  beheert  wordt 
door Pluspunt . Het 
Wijksteunpunt is voor 
iedere Zandvoorter die 
vragen heeft over Zorg, 
Wonen of Welzijn. Zo 
houdt ondermeer de ge-

meente, politie, EMM en 
Bureau Jeugdzorg eigen 
spreekuren en worden er 
diverse activiteiten geor-
ganiseerd.

De officiële opening 
van het nieuwe ge-
bouw naast de Vomar in 
Zandvoort Noord is op 
vrijdag 31 augustus. Op 
zaterdag 1 september 
houdt Pluspunt haar ei-
gen opening, die wordt 
omlijst met optredens 
op cultureel en muzi-
kaal gebied. Tevens kan 
je kennismaken met het 
nieuwe cursusaanbod 
en natuurlijk het nieuwe 
gebouw. 

De Reddingsbrigade en de KNRM werkten goed samen
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Week	27	•	2007
Juli
EK Jetski: Europese 
Kampioenschappen in de Noordzee, 
voor strandpaviljoen 15

NK Beach Hockey: Beach Hockey 
tour bij strandpaviljoen 1b

Zandvoort (A)live: Strandfestival met 
live muziek bij paviljoens 13 t/m 16

Classic Concerts: 
A Capella concert ‘De Biltstars’. 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Kermis: Op de parkeerplaats van 
Circuit Park Zandvoort

Kortebaandraverij: 33e editie 
paardenrennen in de Zeestraat

Tropicana Festival: Openlucht 
muziekfestival in het centrum 

Wielerronde / Solexrace:
Profronde van Zandvoort door de 
straten in het centrum, gevolgd 
door een nationale solexrace

Circuit Park Zandvoort: DTM races 

New Century Advies

T:  023-5718568

M: 06 47772376

info@newcenturyadvies.nl

• Financieel Advies

• Belastingen

• Businessplan

BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK  !

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)

Er is nog romantiek!
Onze Klaas Koper is altijd in 
voor een leuke actie. Dit keer 
was hij benaderd door Toine 
die zijn vriendin ten huwe-
lijk wilde vragen. Die vroeg 
aan Klaas of hij hem wilde 
bijstaan in zijn aanzoek. 
Klaas zei natuurlijk: “Ja”! In 
vol ornaat en met klink, ging 
Klaas vrijdagavond 29 juni 
naar strandpaviljoen Take 
Five waar Ineke (vriendin 
van Toine) nietsvermoedend 
zat te eten. Jawel, daar stond 
opeens dorpsomroeper Klaas 
Koper aan tafel en sprak de 
verbaasde Ineke met de vol-
gende tekst toe.

Tekst Klaas
 “Sorry beste mensen dat ik 
u onder het eten stoor, maar 
ik heb daar een belangrijke 
reden voor, dus… Hoort mij 
aan, burgers hoort! Ik ben 
Klaas de Klinker, dorpsom-
roeper van deze bruisende 
badplaats Zandvoort. De 
zee, het strand en de duinen 
zijn mijn huis, in ons oude 
vissersdorp voel ik mij thuis.
Toch zijn er mensen die hun 
geluk in het buitenland gaan 
wagen, maar lieve Ineke voor 
het zover is heeft jouw Toine 
je iets heel belangrijks te vra-
gen. Wij met z’n allen hopen 
dat je hem niet teleurstellen 
zult en zijn allerliefste wens 
vanavond voor hem vervult. 
Dus Ineke, leg neer je bestek 
en luister. Toine, aan jou het 
woord en denk er aan: luid en 
duidelijk en geen gefluister.”

Ja, ik wil
Daarna knielde Toine voor 
zijn Ineke en vroeg haar luid 
en duidelijk ten huwelijk. 
Waarop Klaas nogmaals op 
de klink sloeg: “Lieve mensen, 
Ineke heeft ja gezegd, u heeft 
het allen gehoord. Wij met 
z’n allen wensen hun veel ge-
luk, ja zelfs buiten Zandvoort. 
Tot slot zingen wij natuurlijk 
wel nog even, Lang zullen zij 
leven.” Ook wij wensen de 
Zandvoortse Toine en Ineke 
veel geluk.

Mooi resultaat
Een reeks miniconcertjes van 
het Zandvoortse kamerkoor I 
Cantatori Allegri (de vrolijke 
zangers) heeft ten behoeve 
van de Clini Clowns € 377 op-
geleverd, bijna tachtig meer 
dan vorig jaar. Het koor zong 
zaterdagmorgen in het cen-
trum van Zandvoort meer-
stemmige oud-Hollandse, 
Britse, Franse en Duitse volks-
liedjes. Het winkelende trok 
graag de portemonnee, maar 

ook een aantal middenstan-
ders was bereid een optreden 
op de stoep voor de zaak te 
sponsoren. Dirigent Jan Peter 
Versteege begeleidt het koor 
en zingt zelf ook mee. Hij is 
blij met het resultaat en zegt 
dat ‘A Capella aan Zee’, zoals 
ze deze optredens hebben ge-
noemd, aanslaan. “Het zou me 
niets verbazen als we volgen-
de jaar weer zoiets doen. Het 
goede doel staat niet vast. Dat 
wordt bij ons democratisch 
gekozen.” Het doet hem goed 
dat de repertoirekeuze wordt 
gewaardeerd. “Niet te zwaar 
maar ook niet te licht. Mensen 
vinden  ‘Piet Hein’ en ‘Ick segh 
adieu’ kennelijk net zo leuk als 
wij. Een uitnodiging wellicht 
om ze volgend jaar weer te 
zingen.”

Afscheid 
Niet alleen de burgervader 
heeft afscheid genomen na 
een 19 jarig dienstverband. 
Van de week heeft ook Jan 
Hollander na 38! jaar vrijwil-
lige dienstverband bij politie 
Zuid Kennemerland zijn taak 
neergelegd. Jan was nog één 

van de laatste die bij de oude 
garde van het Zandvoortse 
reservekorps diende, ten tijde 
van Jaap Methorst en Gerrit 
Schaap. Geen oorkonde en 
geen lintje voor Jan maar 
wel  een diner met felicita-
ties van oud collega’s. Zoveel 
jaren je vrijwillig inzetten is 
zeker een vermelding in de 
krant waard!

Harmonie op het 
Raadhuisplein

Voor het eerst  sinds 
lange tijd klonk op het 
Raadhuisplein de klanken 
van een harmonieorkest. 
De Harmonie St. Cecilia uit 
het Belgische Westmalle 
gaf zondagmiddag een 
openluchtconcert op het 
Raadhuisplein. Het con-
cert was tot standgeko-
men door een samenwer-
kingsverband van de VVV 
Zuid Kennemerland en de 
Stichting Classic Concerts. 
De Belgen toonden zich 
vaardige muzikanten, die 
voor een amateurorkest een 
zeer gevarieerd programma 
presenteerden, met een so-
list op bugel als hoogtepunt. 
Het verdient aanbeveling 
om nu al de mogelijkheden 
te onderzoeken om straks, 
als de muziekkoepel die bur-
gemeester Van der Heijden 
als afscheidscadeau kreeg, 
op de verkeersrotonde van 
het Raadhuisplein staat. 
Het concert van afgelopen 
zondag bewees in elk geval 
dat er voor dergelijke evene-
menten voldoende belang-
stelling bestaat. 

Minder zwemmers bij 
10e editie zwemvierdaagse

Toch werd het weer een ge-
slaagd evenement dat voor 
velen vier dagen vol zwem-
plezier in het 25 meter bad 
Aqua Mundo van Center 
Parcs bracht. Na een bar-

becue, die de deelnemers 
werd aangeboden wegens 
het tweede lustrum van de 
zwemvierdaagse, werd tra-
ditiegetrouw afgesloten met 
de ‘aqua disco’.

De afgelopen 10e zwemvierdaagse heeft een kleine vijftig men-
sen minder getrokken dan vorig jaar. Dit jaar kon de organisatie 
circa 335 zwemmers inschrijven, beduidend minder dan vorig 
jaar. Met name de volwassenen liet het een beetje afweten.

Zondag 8 juli
Zandvoort(A)live 

After party
Aanvang: 23.30 uur

Diverse DJ’s

’t Familie Restaurant
te Zandvoort

is om ons team te versterken 
voor het seizoen op zoek naar:

Medewerkers 
voor de bediening

Keuken/afwashulp
Full/Part-time

leeftijd tot ± 20 jaar

Voor info bel: 023-5712537 – 06-16177381
Vragen naar Bas

Voor een zonnig boeket!

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten..

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921
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Openluchtconcert Ondernemersvereniging Zandvoort
Zaterdag 7 juni geeft het koor Just for Fun uit De 
Zilk, bestaande uit bijna 70 leden, een openlucht-
concert op het Raadhuisplein. Het optreden, duurt 
van 14.00 uur tot 16.00 uur en wordt door de On-
dernemersvereniging Zandvoort (OVZ) aangebo-
den aan inwoners en ondernemers van Zandvoort.

Bij Just for Fun worden 
romantische nummers 
afgewisseld door meer 
opzwepende muziek. 
Het repertoire bestaat 
uit Engelstalige lie-
deren uit musicals, 
uit het ‘Barbershop’ 

genre, Negrospirituals 
en popklassiekers. Ook 
onderscheidt Just for 
Fun zich door het a ca-
pella zingen van diverse 
Afrikaanse liederen, die 
door een van de leden 
op de djembé (West-

Afrikaanse trommel) 
worden begeleid. In de 
loop van het jaar worden 
liederen aan het reper-
toire toegevoegd of juist 

verwijderd. Voor een ac-
tuele repertoirelijst of 
meer informatie kunt u 
kijken op: www.zilker-
web.nl/justforfun/

Unieke expositie
 

21 Zandvoortse Kunstenaars 
exposeren van 

30 juni t/m 15 juli 2007 
in het Zandvoorts Museum 

en de centrale hal van 
het Gemeentehuis 

Swaluéstraat 
Gratis entree en brochure  
Alle werken zijn te koop 

De expositie is in het kader van  
Ameezing Afscheid, een cultureel  
evenement voor het afscheid van  
burgemeester M.R. van der Heijden

De krant lezen op internet?
Kijk op www.zandvoortsecourant.nl 

Expositie pelgrimeren
De Lokale Raad van Kerken 
heeft elk jaar een expositie in 
de Protestantse en Katholieke 
Kerk. Ook nu is, na het succes 
van vorig jaar, een expositie 
georganiseerd met het thema 
‘Pelgrimeren’, welke ook in de 
drie oecumenische kerkdien-
sten centraal staat. De ten-
toonstelling is dit keer alleen 
in de Protestantse kerk omdat 
er een interieurverbouwing in 
de Agathakerk plaatsvindt. De 
tentoonstelling begint op za-

terdag 7 juli en zal blijven staan 
tot 9 september. Elke zaterdag-
middag is de Protestantse kerk 
aan het Kerkplein van 14.00 
uur tot  17.00 uur geopend. 
Iedereen is welkom om de 
kunstwerken van 17 kunste-
naars met diverse materialen 
en kunststijlen te bezichtigen. 
Er is tevens documentatie over 
de pelgrimplaatsen Taizé, Assisi 
en Santiago de Compostela en 
u kunt een rondleiding krijgen 
door het kerkgebouw. 

Foto: Menno Gorter

Vervolg van voorpagina
Meijer was in 2005 en 2006 
burgemeester in Wognum. Toen 
die gemeente ging fuseren, 
ging hij als waarnemend bur-
gemeester naar Ouder-Amstel 
waar hij onze oud-plaatsge-
noot Jaap Nawijn opvolgde, die 
op zijn beurt naar Heemskerk 
verkaste. Meijer is 48 jaar oud, 
gehuwd, heeft wee kinderen 
en woont op dit moment in 
Nibbixwoud. Zijn ‘roots’ liggen 
in de advocatuur en hij is lid van 
de VVD. In een telefonische re-
actie aan de raad liet hij weten 
dat hij uitermate verheugd is 
over zijn voordracht. 

Vergadering
De raad begon met een meer 
dan dertig minuten durende 
discussie over de afhandeling 
van een brief van een ‘bezorgde 
burger’. Voor dit soort zaken 
zijn in feite de commissies be-

doeld. Evenals voor de motie 
die het CDA indiende bij de be-
handeling van BERAP 1-2007. 
Fractievoorzitter Gert-Jan Bluijs 
stak een betoog van bijna een 
kwartier af over de punten die 
hij niet verantwoord vindt. Als 
reactie kreeg hij van wethou-
der Gert Toonen te horen dat 
hij voor de derde keer met zijn 
punten kwam en voor de der-
de keer dezelfde antwoorden 
kreeg. Tussendoor kreeg het col-
lege groenlicht voor het krediet 
dat ze aangevraagd hadden tot 
verwerving van panden in het 
Middenboulevardgebied. Ook 
dit punt was niet van discus-
sie ontbloot omdat Cees van 
Deursen (GroenLinks) een mo-
tie indiende, waar geen meer-
derheid voor was te vinden. 
Eveneens leverde de behande-
ling van de Voorjaarsnota 2007 
veel verbaal geraas op.



Zandvoortse Courant • nummer 27 • 5 JULI 2007

Van vissersdorp naar kunstdorp

Niet alleen in een muzikale, poëtische en dansende uitvoering 
werd er afscheid van burgemeester Rob van der Heijden ge-
nomen. Cultureel Zandvoort was ook visueel aanwezig bij het 
vertrek van de burgervader. Op een tweetal locatie’s zijn de 
kunstwerken van 21 kunstenaars nog tot 13 juli te bezichtigen.

door Nel Kerkman

Drie leden van de Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort (BKZ), 
Margreet Ras, Renee Keislair en 
Mark Sjerps, hebben drie da-
gen keihard gewerkt om de hal 
van het raadhuis en de centra-
le ruimte van het Zandvoorts 
Museum om te toveren in 
een expositieruimte. Vooral 
de hal van het raadhuis leent 
zich niet goed voor een ten-
toonstellingsruimte omdat er 
weinig wanden aanwezig zijn. 
Vandaar dat er gekozen is om 
de grotere kunstwerken van 
13 Zandvoortse kunstenaars 

vanaf de eerste etage aan de 
balustrade tentoon te stellen. 
De kleurrijke werken van nieu-
we kunstenaars en gerenom-
meerde kunstenaars hangen 
broederlijk naast elkaar. Des 
te meer is, door de diversiteit 
van het gemêleerde kunstge-
zelschap, de expositie in de hal 
een bezoek waard.

Zandvoorts museum
Omdat er in de expositieruim-
te nog tot 3 augustus de foto 
expositie ‘in vogelvlucht’   ten-
toongesteld wordt, moest de 
organisatie van BKZ uitwijken 
naar een andere ruimte in het 

museum. Hier en daar is er van 
alles verschoven en kregen de 
panelen een likje witte verf om 
alle kunst zo mooi mogelijk op 
te hangen en neer te zetten. In 
de ruimte hangen de kleinere 
kunstwerken en staan de drie 
dimensionale kunstwerken 
van in totaal 8 Zandvoortse 
kunstenaars. Ook hier een 
mengeling van kunst met 

een leuke combinatie van de 
bestaande reguliere expositie 
van het Zandvoorts museum.

Laatste handeling  
In een enthousiaste toespraak 
van Peter Keller, medeorga-
nisator van het afscheidsco-
mité, complimenteerde hij 
de Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort en hield tevens 

een pleidooi voor een samen-
werkingsverband met alle 
Zandvoortse kunstenaars. 
Daarna gaf Keller het woord 
(en schaar) aan de burgemees-
ter voor de opening. Van der 
Heijden memoreerde in zijn 
rede: “Zandvoort moet zijn 
kunst blijven koesteren. Vooral 
het culturele leven is een meer-
waarde voor de gemeente. 
Samen met mijn vrouw heb ik 
in 19 jaar de culturele vonk over 
zien slaan van een laag naar 
een kwalitatief hoog niveau. 
Wij, mijn vrouw en ik, blijven u 
nauw gezet volgen.” Toen kwam 
echt de allerlaatste handeling 
van de burgemeester met het 
doorknippen van een geel  
en blauwe vlaggetjesslinger. 
De expositie met de speciale 
titel ‘Going for a Go-Go’ was 
officieel geopend.

Echt de allerlaatste officiële handeling als burgemeester

Tijdens een bijzondere raadsvergadering in de protestantse 
kerk heeft burgemeester Rob van der Heijden afgelopen vrij-
dag officieel afscheid genomen van de gemeente Zandvoort. 
Onder de genodigden waren niet alleen veel plaatselijke, maar 
ook landelijke prominenten aanwezig.

De bijzondere raadsvergade-
ring werd geleid door PvdA-
fractievoorzitter Pim Kuijken in 
zijn functie van waarnemend 
voorzitter van de gemeente-
raad. Kuijken las aan het begin 
van de vergadering eerst het 
besluit van Hare Majesteit de 
Koningin voor, waarin Van der 
Heijden eervol ontslag werd 
verleend als burgemeester van 
Zandvoort. 

Muziekkoepel
Locoburgemeester Wilfred 
Tates opende als eerste de rij 
van sprekers. Hij memoreerde 
bij de vele verdiensten van de 
scheidende eerste burger on-
der andere het tot standkomen 
van het Joods Monument op 
de plaats waar destijds de sy-
nagoge door de bezetter werd 
verwoest. Uit handen van Tates 
ontving Van der Heijden de 
Legpenning van de gemeente 

Zandvoort met de inscriptie 
‘Voor getoond vakmanschap’. 
Tates besloot zijn betoog met 
het aanbieden van een herin-
neringsgeschenk, zoals traditi-
oneel gebruikelijk is sinds het 
vertrek van burgemeester Van 
Alphen. Als muziekliefhebber 
heeft Van der Heijden altijd 
gestreefd naar een muziek-
koepel op het Raadhuisplein. 
Tates maakte bekend dat die 
nu gebouwd zal worden op 
de verkeersrotonde van het 
plein.  Na Tates sprak gemeen-
tesecretaris Harry Coerts, die 
memoreerde aan het goede 
contact dat hij in korte tijd 
(hij trad in 2006 aan, red.) met 
Van der Heijden had kunnen 
opbouwen.

Borghouts
Commissaris van de Koningin 
in Noord-Holland, Harry 
Borghouts, werd vergezeld 

door zijn voorgangers De Wit 
en Van Kemenade. Borghouts 
roemde de bestuurlijke kwa-
liteiten van Van der Heijden, 
waarbij veiligheid van de bur-
ger altijd een voorname plaats 
in nam. Een voorbeeld daarvan 
was volgens Borghouts zijn 
inzet voor een doeltreffende 
controle op het alcoholgebruik 
door jongeren. Een poging die 
succes had en landelijk ruime 
aandacht trok. Ook het ijveren 
voor een nauwere samenwer-
king tussen gemeenten vond 
Borghouts een opvallende 
zaak in de loopbaan van Van 
der Heijden. 

Tijdperk afgesloten
Ook de districtschef van de 
politie Kennemerland Zuid, de 
heer B. van der Heide, roemde 
de inzet van de Zandvoortse 
burgemeester voor de vei-
ligheid, onder andere waar 
dat ging om een goede co-
ordinatie van de regionale 
evenementen. Een inzet die 
ook werd gememoreerd door 
burgemeester Weterings van 
Haarlemmermeer, die stelde 
dat met het vertrek van de 
langstzittende burgemeester 
uit de Haarlemse regio er ge-
sproken kan worden van het 
afsluiten van een tijdperk.

Vonhoff
Een bijzondere spreker was 
Henk Vonhoff. De voormalige 
Haagse politicus en burge-
meester van Utrecht haalde 
Van der Heijden destijds van 
het partijbureau van VVD 
in Den Haag naar de pro-
vincie Groningen, waar hij 

Commisaris van de Koningin 
was. Vonhoff haalde destijds 
voor de kleine dorpen jonge 
burgemeesters naar zijn pro-
vincie. Tot veler verrassing 
was ook Gerrit Zalm, voor-
malig minister van financiën, 
aanwezig. In een korte toe-
spraak maakte hij bekend dat 
het hoofdbestuur van de VVD, 
Rob van der Heijden de mr. D.U. 
Stikkerplaquette had toege-
kend voor het 19-jarig burge-
meesterschap van Zandvoort, 
maar ook voor zijn verdiensten 
voor de VVD.

Reis
Waarnemend raadsvooriztter 
Pim Kuijken dankte Van der 
Heijden voor zijn manier van 
vergaderen waarin hij, ondanks 
dat de discussie wel eens hoog 
opliep, altijd probeerde de 
zaken recht te zetten of con-
flicten bij te leggen. Als dank 
kreeg Van der Heijden en zijn 
echtgenote een vakantiereis 
naar keuze aangeboden.

Slotwoord
Als laatste kwam burgemees-
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Poserend voor het ontw erp van de muziekkapel, die op het Raadhuisplein komt

Gerrit Zalm overhandigde namens het landelijke VVD bestuur de Stickerplaquette

S portief uitleven met de kinderen

ter Van der Heijden zelf aan 
het woord. Na de verschil-
lende sprekers beantwoord 
te hebben dankte hij ieder-
een voor het organiseren 
van deze bijeenkomst, maar 
ook degenen met wie hij in 
de afgelopen jaren heeft mo-
gen samenwerken. Vooral de 
periode van ziekte, die hem 
vorig jaar zomer overviel, 
was er één waarin hij en zijn 
echtgenote veel steun heb-
ben mogen ondervinden 
van collegeleden, naaste 
medewerkers en burgers. 
Van der Heijden besloot zijn 
Zandvoortse periode door 
nog eens duidelijk te maken, 
dat samenwerken met an-
dere gemeenten noodzakelijk 
is. “Een gemeente houdt niet 
op bij toevallig vastgestelde 
grenzen”, was zijn slotconsta-
tering als burgemeester van 
Zandvoort. Na het officiële 
gedeelte volgde een recep-
tie voor genodigden, waar 
velen Van der Heijden en zijn 
echtgenote de hand kwamen 
drukken en geschenken over-
handigden.

Afscheid in Korver Sporthal en Pluspunt

Vrijdagochtend heeft burgemeester Rob van der Heijden af-
scheid genomen van de Zandvoortse sportwereld, de school-
jeugd en de sector Ouderen en Welzijn. Hij deed dat op locatie 
in de Korver sporthal en in het nieuwe gebouw van Pluspunt 
in Zandvoort Noord.

In samenwerking met de 
Zandvoortse basisscholen had 
de Sportraad een sportieve 
spellenochtend georganiseerd, 
die door de scheidende bur-
gemeester en zijn echtgenote 
hoog werd gewaardeerd. Van 
der Heijden deed ook aan en-
kele onderdelen mee. Zo bad-
mintonde hij met sportwet-

houder Gert Toonen en klom 
hij tot bovenin een wandrek. 
Mevrouw Van der Heijden 
toonde de schoolkinderen dat 
zij de diabolo nog steeds kon 
hanteren. Wim Buchel, voorzit-
ter van de Sportraad, overhan-
digde de burgemeester een 
ingelijst herinneringsvaantje. 
Alle deelnemende kinderen 

kregen eveneens een vaantje.

Pluspunt 
Na de sport en jeugd ging het 
gezelschap naar het nieuwe 
Pluspunt waar de interim-direc-
teur vol trots ‘zijn’ nieuwe locatie 
aan de burgervader toonde. Na 
een presentatie van de diverse 
takken van de Pluspunt-‘boom’, 
onderhielden de burgemeester 
en zijn vrouw zich met een aantal 
aanwezige vrijwilligers. Rond het 
middaguur werden de genodig-
den in Take Five ontvangen door 
de ondernemers van Zandvoort 
die een lunch aanboden.

Veel publieke belangstelling op het Gasthuisplein

Een podium vol cultuur

Met de TukTuk verlieten Rob van der Heijden en zijn vrouw Hanneke de menigte

Een geweldig A’meezing’ afscheid

Alles werkte mee om het vertrek van de burgemeester Van der 
Heijden en zijn vrouw, op zaterdagmiddag 30 juni, onvergetelijk 
te maken. De zakelijke hal van het raadhuis was omgetoverd in 
een sfeervolle omgeving met tentoongestelde kunstwerken en 
grote bloemstukken. In de ontvangsthal is iedereen welkom om 
in alle rust de burgemeester en zijn eega de hand te schudden.

door Nel Kerkman

De organisatie die het afscheid 
in twee maanden heeft ver-
wezenlijkt overtrof zich zelf. 
Het aangeboden programma 
was bedoeld om de mensen 
die afscheid kwamen nemen 
te onderhouden. Dat lukte 
prima door de fantastische 
medewerking van veel koren, 
dansers, muziek en 7 dorps- en 
stadsomroepers. Zandvoort 
liet met dit feest zien waar een 
vissersdorp groot in kan zijn. 
Het culturele leven bruist en 
kookt in Zandvoort. Misschien 
is er een traditie geboren om 

elk jaar een kunstmanifestatie 
te organiseren? 

Jong en oud
De jongeren van popband mu-
ziekschool New Wave beten 
het spits af met het spelen van 
rockmuziek. De band bestond 
uit elektrische gitaren, percus-
sie, keyboard, bas en zang. Met 
de muziek liet de jeugd zien 
dat zij op cultureel gebied 
hun mannetje (en vrouwtje) 
staan. Tussen de diverse at-
tracties waren de dorpsom-
roepers van heinde en ver ge-
komen om het evenement te 
begeleiden en tevens om de 

burgemeester te eren, die elk 
jaar als juryvoorzitter aanwe-
zig was bij het omroepercon-
cours. Na het popgeweld trad 
het Zandvoortse mannenkoor 
aan en bracht drie liederen 
ten gehore, met als uitsmij-
ter de gezongen ‘menukaart’. 
Vervolgens was de jeugd weer 
aan de beurt. In drie wervelen-
de dansen toonde studio 118 
dat zij, onder leiding van Conny 
Lodewijk, een terechte eervolle 
plaats verdient in Zandvoort. 
Helaas moest de spetterende 
‘stoelendans’ door een hiaat 
in de muziekaanlevering ver-
plaatst worden naar een later 
tijdstip. Het wachten werd be-
loond met een subliem optre-
den van deze dansgroep.

Aan alles komt een eind
Het Gemengd Zandvoorts 
Koper ensemble, dit keer onder 
leiding van Jan Peter Versteege 

en met Arno Westerburger 
achter de piano, bracht met 
hun herkenbare liedjes al snel 
de stemming op het overvolle 
Gasthuisplein. Daarna zon-
gen ‘The Beach Pop Singers’ 
op perfecte wijze een medley 
voor de 40 plussers. Marco 
Termes (dichter bij zee) was 
de hekkensluiter en droeg zijn 
gedicht ‘Dit hart’ speciaal op 

aan de burgemeester. Voor de 
grote ameezing finale begon, 
had gelegenheidsdirigent Jan 
Peter Versteege nog een aantal 
muziekoefeningen in petto. Na 
het oefenen zongen honder-
den mensen in een potpourri 
van bekende liederen het bur-
gemeestersechtpaar toe. Aan 
het laatste lied ‘Zandvoort ik 
wil je wel bekennen’ had Gré 
v.d. Berg een extra afscheids-
couplet toegevoegd. Tenslotte 
brak na alle festiviteiten voor 
de burgemeester het moeilijke 
moment aan om afscheid te 
nemen. “Het was een hartver-
warmend feest voor ons bei-
den. We zullen elkaar blijven 
zien en deel van jullie uitma-
ken”, waren de slotzinnen van 
de burgervader. Samen met 
zijn vrouw nam hij plaats in de 
bekende TukTuk. Het ameezing 
afscheid zit erop. 

Stijlvol afscheid tijdens bijzondere raadsvergadering
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In het weekeinde 
gelukkig beter weer

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 17-18 18 21 21-22 

Min 13 13 14 13

Zon 25% 30% 45% 40%

Neerslag 60% 45% 25% 50%

Wind west 4-5  wzw. 4-5 west 4 zzw. 4 

De bekende Hollandse wispelturigheid gaat ook de rest van 
de week weer onverdroten voort. De vertrouwde buien zijn 
ook vandaag weer aan zet en komen soms in clusters langs 
zodat het wat intensiever regent gedurende enige tijd. Toch 
zijn er ook een paar brede opklaringen waarbij woeste bui-
enwolken mooi afsteken tegen de soms felblauwe lucht.

De temperatuur is zeer modaal 
met een graad of 17 en een jaar 
terug hadden we rond deze tijd 
ongeveer het dubbele op de 
thermometer. 

De voorbije junimaand is uit-
eindelijk de op vijf na warmste 
zesde maand geworden van 
de afgelopen honderd jaar 
met een landelijk tempera-
tuuroverschot van bijna 2,5 
graden gemiddeld. Zuidelijk 
Noord-Holland week hier nau-
welijks van af. Zeer nat was de 
maand ook, in deze contreien 
viel er vlak aan zee ongeveer 
80 millimeter en landinwaarts 
-richting de Heemsteeds kant- 
ruim 100. 

Het resterende deel van deze 
eerste juliweek verloopt dus 
weer wisselvallig, terwijl het 
kwik het nog even op een iets 
lager plan gaat zoeken daags. 
Het komende weekeinde be-
looft weer voorspoediger te 
gaan verlopen, zoals de kaarten 
het nu aangeven. Met name 
zaterdag zou wel eens mooi 
kunnen gaan uitpakken. De 20 
graden kan weer gepasseerd 
worden in Midden-Nederland 
op beide dagen, alleen zit mo-
gelijke regen ons zondag al-
weer op de hielen. Strandweer 

lijkt niet aan de orde en waar-
schijnlijk de eerste tien dagen 
ook nog niet.

En wederom belooft een lang-
verwacht structureel beter 
weerplaatje te gaan uitblijven 
nadien, want hogedrukinvloed 
weet zich maar niet te manoeu-
vreren richting de juiste en dus 
zomervriendelijke posities. 
Zelfs de ‘weerzeggers’ krijgen 
er welhaast een punthoofd 
van als een weersverbetering in 
aanleg toch weer niet doorgaat 
uiteindelijk.

Aan de andere kant wel een 
schrale troost dat een zomer 
die de kenmerken heeft van een 
‘ouderwetse Hollandse zomer’ 
uit de jaren zeventig en tach-
tig kennelijk nog kan bestaan 
in deze tijd, waarin langdurige 
zomerhitte meer regen dan uit-
zondering was. Een eerste aan-
zet tot een fase met langduriger 
mooi weer zou moeten kunnen 
plaatshebben in de periode 12-
15 juli. Mocht de toestand van 
de atmosfeer zich ook dan niet 
verbeteren wordt het ook voor 
de julimaand kritisch en zullen 
velen deze zomer gaan afschrij-
ven.

weerman Marc Putto   

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?

In zomermaanden aparte busstrook op Zeeweg
Gedeputeerde Staten hebben in overleg met de gemeenten 
Zandvoort, Bloemendaal en Haarlem en met de politie beslo-
ten vanaf 1 juli een tijdelijke busstrook op de Zeeweg (N200) 
naar Bloemendaal aan Zee en Zandvoort te creëren. Het col-
lectief vervoer staat daardoor gegarandeerd niet in de file.

De busstrook ligt er alleen in 
de maanden juli en augustus. 
De strook op de Zeeweg vormt 
een onderdeel van het pro-
vinciale beleidsprogramma 
Bereikbaarheid Kust. Het is 
de bedoeling dat er naast het 
bestaande openbaar vervoer, 
lijn 81 van Connexxion, ook 
een pendelbus van het par-
keerterrein bij de Kennemer 
sporthal aan de Randweg in 
Haarlem gaat rijden, via de 
kop van de Zeeweg naar het 
NS station in Zandvoort en 
terug.

Geen file
Calamiteitendiensten als 
brandweer, politie en ambu-
lance kunnen ook gebruik 
maken van de busstrook. 
Volgens de provincie zijn er 
geen gevolgen voor het ove-
rige verkeer. De capaciteit van 
de Zeeweg wordt namelijk 
bepaald door de toevoer bij de 

rotonde op de kruising met de 
Brouwerskolkweg in Overveen. 
Daar kunnen maximaal 1800 
auto’s per uur langs. De file op 
de Zeeweg wordt bijna altijd 
veroorzaakt door wachtende 
auto’s bij de parkeerplaatsen. 
De provincie Noord-Holland 
werkt inmiddels aan een 
structurele oplossing van dit 
knelpunt door dit wegdeel 
te reconstrueren. De werk-
zaamheden daarvoor zullen 
in september starten en twee 
jaar in beslag gaan nemen. 
Tijdens het hoogseizoen zal er 
niet gewerkt worden. Tot die 
tijd zorgen verkeersregelaars 
voor een zo snel mogelijke 
doorstroming.

Onnodig oponthoud
Voor het merendeel van de 
Zandvoorters die regelmatig 
van de Zeeweg gebruik maken, 
komt deze beslissing als een 
donderslag bij heldere hemel. 

Men is bang, en waarschijn-
lijk niet ten onrechte, dat er 
op tijden dat er normaal ge-
sproken geen file staat, die er 
nu wel komen. Een andere ar-
gument tegen deze busstrook 
is het vermoeden dat de file 
Zandvoort uit, als er dus niet 
naar parkeerplaatsen wordt 
gezocht, langer zal duren. Ook 
bestaat het vermoeden onder 
de ondernemers van onze ge-
meente dat Zandvoort niet 
veel aan de pendelbus zal 
hebben.

Eerste dagen
De eerste twee dagen van de 
maatregel heeft een zeer ver-
warrend beeld gegeven. Een 
groot aantal bestuurders blijkt 
gewoon nog te kiezen voor de 
‘normale’ rechter strook in 
plaats van de nu verplichte lin-
ker rijstrook. Automobilisten 
die wel links rijden worden 
door andere weggebruikers, 
al dan niet moedwillig, rechts 
ingehaald, wat tot gevaarlijke 
situaties leidt. De provincie 
Noord-Holland blijft echter 
bij de maatregel die op advies 
van verkeersdeskundigen is 
genomen.

Jarig Autobedrijf Zandvoort

Wat is, voor een vrouw, de eerste indruk 
als je een autoshowroom of werkplaats 
binnenkomt? Een typische mannenwe-
reld in een omgeving die niet bepaald in-
spireert. Wat een verschil bij dit bedrijf! 
Eigenaar Rob Witte (60) heeft het, met 
behulp van zijn vrouw Anja, een geweldi-
ge metamorfose laten ondergaan. “Sinds 
een half jaar staan er vitrines waarin de 
mooiste sieraden, tassen en riemen te 
koop liggen”, aldus dit enthousiaste en 
bijzonder hartelijke stel. “Anja staat of-
ficieel ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en heeft er veel plezier in 
om iedere week de zeer betaalbare col-
lectie up to date te brengen”, gaat Rob 

verder. Ook hangen er schilderijen van de 
drie kunstenaressen van C-Art, te weten 
Josette Caelen en José en Joke Coenraad 
uit Zandvoort. 

Auto’s
De hoofdactiviteit van het bedrijf blijven 
natuurlijk de auto’s. Witte: “Dertig jaar ge-
leden ben ik, na een faillissement en daar-
door ontslag, noodgedwongen voor mij-
zelf begonnen in de Dr. Schaepmanstraat. 
In 1980 zijn wij verhuisd naar het huidige 
pand in de Kamerlingh Onnesstraat.” Tot 
voor kort waren zij een officiële Fiatdealer, 
maar dat is onlangs beëindigd. “Door de 
regelgeving in Brussel en met name de 
wet Monti is het voor kleinere autobe-
drijven praktisch onmogelijk om aan 
alle voorwaarden te voldoen. Stapels 
papieren met instructies op allerlei ge-
bied, variërend van computerinhoud tot 
toiletten, hebben mij doen besluiten af te 
zien van dit dealerschap en het over een 
andere boeg te gooien”, aldus een toch 
wel een beetje opgeluchte Witte, “jaren-
lang hebben wij zeer tevreden klanten 
voor dit merk gehad, wat onder meer re-

Spaarkaartactie 
bij Shanna’s

Schoenmakerij Shanna’s Shoe Repair 
and Leatherwear, die nu een jaar op 
de Grote Krocht is gevestigd, start een 
spaarkaartactie. Bij iedere € 10 aan 
schoenreparatie krijgt u een stempel 
en bij een volle stempelkaart van tien 
stempels krijgt u gratis een paar da-
mes- of herenhakken. De kaart gaat 
bij Shanna’s in het bestand zodat u 
hem nooit kunt vergeten!

Omdat Marco de Goede een gilde-
schoenmaker is, mag hij alle reparaties 
aan merkschoenen als Bommel, Avang 
en Van Lier verrichten en mag hij de ori-
ginele materialen gebruiken. Hierdoor 
gaan uw mooie merkschoenen weer 
een tijd langer mee! Uiteraard kunt u 
bij Shanna’s ook terecht voor de uit-
gebreide collectie tassen en koffers 
die ieder seizoen weer aan verande-
ring onderhevig is. De Goede verzorgt 
eveneens graveerwerk en heeft een 
gedetailleerde sleutelservice.
Shanna’s Shoe Repair and Leatherwear, 
Grote Krocht 23, tel. 5735002.

sulteerde in toekenning van de ‘Gouden 
Sleutel’, zowel in 1988 als 1989, wegens 
uitstekende service. Wij concentreren ons 
nu op jonge gebruikte auto’s van een jaar 
oud en willen ook proberen de leasemarkt 
als klant te krijgen.” Een ander, zeer be-
langrijk onderdeel voor het bedrijf zijn de 
APK-keuringen. Hiervan vinden er jaarlijks 
meer dan zevenhonderd plaats. “Wij zijn 
thans een universeel bedrijf voor de in- en 
verkoop van alle merken auto’s, nieuw en 
gebruikt, en natuurlijk ook voor onder-
houd en reparatie.”

Volop in bedrijf
De conclusie na dit bezoek is dat Rob en 
Anja Witte, samen met hun medewerkers, 
op vele fronten volop in bedrijf zijn! Mocht 
u foto’s van deze receptie willen bekijken, 
ga dan naar de website www.autobedrijf-
zandvoort.nl, waarop Piet Korteland een 
ruim aantal heeft geplaatst. 

Autobedrijf Zandvoort is te vinden in de 
Kamerlingh Onnesstraat 23 en is maan-
dag tot en met zaterdag geopend van 
07.30 tot 17.00 uur, tel. 5714580.

Autobedrijf Zandvoort bestaat dertig jaar! Dit heugelijke feit werd afgelopen zondag heel feestelijk 
gevierd, natuurlijk met lekkere hapjes en drankjes, en met live muziek van het Mainstream Jazzcombo 
onder leiding van Ger Groenendaal. 

Zandvoort Alive in een nieuw jasje
Op zondag 8 juli, tussen 16.00 uur en 24.00uur, gaat Zandvoort 
Alive gevarieerder, spannender en muzikaal breder georiënteerd 
van start. In samenwerking met Divinity lanceren de strandpa-
viljoens Skyline, Bruxelles, Mango’s en Meijer aan Zee Hollands 
leukste strandfeest voor strand- en muziekliefhebbers. 

Verwacht een ‘Ibiza meets 
Lowlands’-sfeer met vier 
podia vol live dance- en 
popmuziek, theater acts, 
relaxte stoelen en veel cai-
pirinha-cocktails. Kortom: 
een energiek strandfeestje 
dat niet meer in één hokje 
te stoppen is.

De vier bekende strandten-
ten zetten verschillende 
DJ’s en bands in het zon-
netje. Vier uiteenlopende 
muzieksferen op kleinere 
podia zoals in het verleden. 
Bezoekers switchen losjes 
tussen jazz, pop, soul, latin, 
electro, house en classics 
en genieten tussendoor 
van verrassende acts en de 
relaxte ambiance van een 
dagje strand. 

De line-up van het eerste Zandvoort Alive festival van dit 
seizoen ziet er als volgt uit: 

Skyline: 
DJ’s Marnix, Rubywax vs Missinglinks, Mr. Speak en Quintino. 
Live band: Jewelste.

Bruxelles: 
DJ’s Kraak & Smaak featuring Ro Krom, Georgio, El 
Deider vs Marko de Boer en Charly & AA Beats. Live band: 
Funkabilities.

Mango’s Beachbar: 
DJ’s D-Rashid vs Andrei Russo, Tettero vs Sven en Raymundo. 
Live bands: Piano House en VanKessel.

Meijer aan Zee: 
DJ’s Phil Horneman & Leroy Rey en Martein. Live: Paul van 
Kessel (vocals), Floris van der Vlugt (sax), Micha Schellhaas 
(gitaar) en Ro-L (percussie).

Meer informatie is te vinden op www.zandvoortalive.nl

door Erna Meijer
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C U L T U U R “Het probleem van de mens is dat 
hij zelf het probleem is.” 

Marco Termes

Spreuk van de week:

Komende zondag weer regulier Kerkpleinconcert
Classic Concerts organiseert komende zondag weer het regu-
liere Kerkpleinconcert. Dit keer is de a capella groep De Bilt 
Stars te gast, met een repertoire dat voornamelijk uit meer-
stemmige vocale jazz- en popmuziek bestaat. De Bilt Stars zijn 
ook doorgedrongen tot de halve finale van het prestigieuze 
programma EO Korenslag.

Dirigent is de in Den Haag gebo-
ren Harold Lenselink. Hij studeer-
de piano en orkestdirectie aan 
het Utrechts Conservatorium. 
Op dit moment is hij hoofd 
ontwikkeling, opleidingen en 

festivals van UNISONO, het 
landelijk ondersteuningsinsti-
tuut voor de amateurmuziek. 
Daarnaast is hij artistiek ma-
nager van het festival Europa 
Cantat Utrecht 2009.

Het programma van deze 
middag brengt een aantal 
nummers van onder an-
dere Duke Ellington, Queen, 
George & Ira Gershwin, 
Michel Legrand en James 
Brown. Het concert begint 
om 15.00 uur (kerk open om 
14.30 uur) en de toegang is 
zoals altijd gratis. Wel is er na 
afloop een openschaalcollec-
te ter ondersteuning van de 
renovatie van het beroemde 
Knipscheerorgel.

Feestweek
Voor de jeugd was er een pop-
penkast. Verder werden er spe-
ciale voetbalduels georgani-
seerd met o.a. SV Vogelenzang 
A1 tegen NAC Breda en het 
eerste elftal SV Vogelenzang 
tegen Stormvogels Telstar. In 
de oranje-zwarte clubkleuren 
versierde kerk was een speci-
ale mis en spelertjes waren 
misdienaars. Zelfs het kerkoor 
zong het clublied! Het geld op 
de schaal en de opbrengst 
van de duels kwamen alle-
maal ten goede aan de boot-
vakantie Nieuw Unicum. Met 
gepaste trots gaven de drie 
heren hun jubileumcheque 

Voetbalvereniging SV Vogelenzang
heeft hart op goede plek

Ter ere van hun 75 jarig jubileum heeft SV Vogelenzang geld 
ingezameld voor  woonvoorziening Nieuw Unicum te Zand-
voort. Op woensdag 27 juni werd het bedrag officieel over-
handigd aan Toni Zwenne, secretaris Stichting Vrienden van 
Nieuw Unicum. Jaren terug heeft men al eens een actie geor-
ganiseerd waarvan het geld ten goede kwam aan het nieuwe 
zwembad. Dit keer is er een fantastisch bedrag van € 2.500 
opgehaald voor de bootvakantie 2008. 

tekst en foto Nel Kerkman

De voetbalvereniging heeft 
vier senioren- en negen jeugd-
teams, van de in totaal 284 
leden zijn er 110 jongeren. SV 
Vogelenzang is een hechte ver-
eniging die als het erop aan-
komt de handen uit de mou-
wen steekt. Daarom besloot 
de voorzitter van de club Roelf 
Dekker (bijtitel de president), 
samen met het enthousiaste 
jubileumcomité, Nico van der 
Meer en Cees Weijers, om een 
knallende feestweek te organi-
seren met diverse festiviteiten. 
Vanzelfsprekend was de op-
brengst voor Nieuw Unicum.

weg. Zij zullen volgend jaar 
aan de kade bij IJmuiden 
staan om de bewoners voor 
een geweldige vaarweek uit 
te zwaaien. 

Bootvakantie
Secretaris Toni Zwenne geeft 
in een woord aan hoe blij ze is 
met  het aangeboden bedrag: 
“Geweldig.” Zij legt in het kort 
het doel uit van de bootva-
kantie. “Voor de achtste keer 
is er volgend jaar weer een 
bootreis gepland voor 44 be-
woners die er, gezien de ernst 
van hun lichamelijke handi-
cap én beperkte financiële 
middelen, nooit eens tussen-
uit kunnen. Natuurlijk draagt 
Nieuw Unicum zelf een aan-
zienlijk bedrag bij aan, onder 
andere, de personeelskosten 
van 50 medewerkers. De huur 
van het nieuwe hospitaal-
schip Prins Willem Alexander, 
het vervoer van en naar het 
schip van de bewoners, hun 
bagage, extra rolstoelen plus 
andere medische aanpas-
singen zijn kosten waarvoor 
Stichting Vrienden N.U. gel-
den (in totaal €20.000) werft. 
Daarom zijn we blij met elke 
schenking.” 

Informatie
Wilt u donateur worden of 
meer informatie over de 
Stichting, dan kunt u contact 
opnemen met fondsenwer-
ver A. Terpstra van Stichting 
Vrienden van N.U., tel. 5761122 
of per e-mail vriendenvan@
nieuwunicum.nl

Van li naar re . Nico v.d Meer, Roelf Dekker, Cees Weijers van SV Vogelenzang 
overhandigen de cheque aanToni Zwenne Nieuw Unicum

maar richting Grote Krocht. 
Ook mag men nu vanaf het 
Gemeenschapshuis richting 
Grote Krocht rijden. De afslag 
op de Grote Krocht richting 
postkantoor wordt verboden 
in te rijden.

Gemeentelijk woordvoerder 
Ton van Heemst zegt nog wel 
dat de kap en de plaatsing van 
de noodlokalen weliswaar als 
start van het LDC project kan 
worden gezien maar dat de 
volgende handeling pas in het 
voorjaar van 2009 zal zijn.

Bomen maken plaats 
voor noodlokalen

De bomen die rond de Hannie Schaftschool staan, zijn afgelo-
pen week gekapt om plaats te maken voor noodlokalen van de 
Mariaschool. Deze zal op termijn worden afgebroken om plaats 
te maken voor de brede school met daaronder een parkeerga-
rage. Het speelterrein voor zowel de Mariaschool als de Hannie 
Schaftschool komt tegenover het postkantoor te liggen.

Met de bomenkap is in feite 
een start gemaakt met het 
project Louis Davids Carré. De 
Mariaschool moet als eerste 
wijken voor de brede school 
en zal voorlopig in de nood-
lokalen gehuisvest worden. 
Die noodlokalen komen ge-
deeltelijk op de ‘busweg’ te 
staan, waardoor deze een an-
der verloop zal krijgen. Ook de 
rijrichtingen rondom het post-
kantoor worden anders. De 
Cornelis Slegersstraat zal aan 
het einde niet meer doorlopen 
richting Gemeenschapshuis 

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 

06 11391478

Juli Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Lemon Kip
  (kip met citroensaus)

* Broccoli met Tahoe 

* 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*

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	7	juli	t/m	20	juli	
€	27,50

Petit	surprise	de	saumon,	
crevettes	et	fine	herbes	à	la	four

pakketje van zalm en garnalen 
met tuinkruiden uit de oven

of
Melon	frappé	au	prosecco	et	la	bresaola

fris meloenbolletje en wat 
prosecco, munt en bresaola

of
Salade	vert	à	la	polenta	sauté	au	sauce	dijonnaise

groene salade met gebakken polenta 
en mosterdmayonaise

 H H H

Loup	de	mer	à	la	vapeur	aux	persilade
gestoomde zeewolf met persilade

of
Joue	de	boeuff	mijote	à	la	enchalotte	et	vin	rouge
gesmoorde kalfswang met sjalotten en rode wijn

of
risotto	à	la	forestière	

risotto met gebakken paddenstoelen en Parmezaan
H H H

Dessert	

Voor	reserveringen:	023-57�6��9/info@tfaz.nl

Zaterdag 7 juli:
Percussie avond

o.l.v. 
Marc Spee

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Gevraagd full-time
personeel voor 
de bediening.

Geopend:
Woensdag t/m vrijdag v.a. 15.00 uur
Zaterdag en zondag v.a. 10.00 uur

Maandag en dinsdag gesloten

Café restaurant

Haltestraat 13 - 023 5714738

Fairy Golf B.V. zoekt voor
Kennemer Golf Club 
te Zandvoort

medewerkers voor de bediening
part-time en/of full-time

Tevens voor de KLM Open
van 18- t/m 27 augustus

Reacties: 023-5713189
Mevr. H. van Houten of Dhr. B. Duivenvoorden

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Kipcocktail
Gamba’s Al ’Ajillo

Goulashsoep

Mixed Grill
Kabeljauw mosterdsaus
Varkenshaas roomsaus

IJstruffels
€ 16,75

Wij heten u van harte welkom



	�5%	korting	op	
wenskaarten

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

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting

 Waanzinnig veel 
nieuwe artikelen!

Wijn uit de Dordogne
Resplandy – Rood, wit en rosé
Per fles van € 4,95 nu € 3,95

6 flessen voor € 19,95 

De	hele	maand	juli:
Bij	�0	stokjes	kipsaté

gratis
500	gram	aardappelsalade

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

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
Cactus/Lemon vlaai 

van14,95 voor 13,50.
Op vertoon van uw ZandvoortPas 

5% extra korting. 
 

Passage 7 (naast Dirk vd Broek)
tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Onderhoudsproducten 
voor meubelen en leer 

Normaal € 8,95: Met pas: € 2,95!
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen 

ook op: 
www.zandvoortpas.nl 

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Wegens succes ook deze maand 
korting in de schoonheidssalon.
10% op alle massages in de maand juli.
Alle behandelingen gaan volgens afspraak.

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

Espressobar & Ristorante
Zuidstrand - 023-5718787

www.azzurrozandvoort.nl

Strandpaviljoen 

AZZURRO
Een strandwandeling waard !!!

stijlvol paviljoen met italiaanse 
cappuccino, wijnen, pasta, pizza,  

panini en muziek 

-Terras gekleed- 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nlHaltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Ze zijn er weer: heerlijke Zeeuwse mosselen!
Voor houders van de ZandvoortPas: € 2,50 korting 

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

 
Betaal 25,00 en je mag voor 

25,00 huren. 
En je krijgt gratis de dvd van 
ice age 2 , cars , nardia of 
kruistocht in spijkerbroek

Niet in combinatie met andere acties

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op de 
gehele collectie!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

VAN ZANDVOORT

Restaurant 

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

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 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.

Pizza 
Döner Plaza

Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort
Geopend van 14.00- tot  01.00 uur
Dinsdag gesloten. Tel: 023-5718582

Voor Pashouders: 
bij besteding van € 10,-- p.p. 

een kopje koffie of Bullit gratis.

Vanaf heden serveren wij 
ook weer onze heerlijke 

zomersalade, Griekse salade 
en fruitsalade

à € 0,99 per 100 gram.
Tevens gevulde aubergines,

-tomaten en -courgettes.

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

Zakelijke	
zandkorrels	€�0,-	(excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 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 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 (in-
gang Willemstraat 20, 

1e 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
.................

 Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. 

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

Assepoester of 
Winney de Poeh 

op de muur van uw 
kinderkamer 
geschilderd?

bel voor informatie:
06-43596715

.................
 Woningruil:
Aangeboden: 

ruime eengezins hoek-
woning in Haarlem. 

Tuin rondom, 
3 sl.kamers en grote 

zolder met keukentje. 
Gevraagd, kleinere 

woonruimte in 
Zandvoort. 

Tel. 06-41120176

Te huur aangeboden:
PARKEERPLAATS

in de stallingsgarage
aan de Van Speijkstraat

info 023 – 57 39 234
greevenmakelaardij.nl

.................
Gevraagd: 

in onze kleine B&B 
iemand om mij te 

helpen bij de 
werkzaamheden. 

Alleen ochtenduren. 
Tel. 06-27526231

.................
OHD 

Drankengroothandel 
zoekt Bezorgers 

ibv Rijbewijs
Leeftijd va 21 jaar / 
Goede verdiensten

Bel. 023-5738777 (tussen 
09.00 & 17.00 uur)

.................
Jonge dames 

gezocht voor erotiek. 
Goede bijverdienste. 
Discretie verzekerd. 

Tel. 5716998
.................

OHD 
Drankengroothandel 

zoekt Top verkopers / 
ibv rijbewijs & auto

Uitstekende verdiensten
Leeftijd va 25 jaar / 

CV sturen naar
OHD bv Kochstraat 17, 

2041 CE Zandvoort
.................
FEESTJE?  

te huur Biertaps / 
Koelkasten

â € 15.00 per dag, 
OOK voor de 

goedkoopste drank
Bezorging gratis: 

OHD bv Kochstraat 17 
Zandvoort 023-5738777

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 (Zandvoort) 
  

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!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Beplanting 
en éénjarige

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

ZANDKORRELS

Heb je ff… I Know Where It’s @

  

Zaterdag 7 juli: Voor een oer-Nederlands 
feestje moet je zaterdag in Amsterdams feest-
café De Vrolijke Koster zijn. Zij organiseren 
namelijk een Hollandsche Avond. Met als 
gastheer de enige echte, zanger en entertai-
ner, Gerry Holland! 

Zaterdag 7 juli: Dit weekend is het Corona 
European Jetski Championship. Natuurlijk 
mag een stuntshow niet missen! Zorg dat je er 
bij bent om 21.00 uur. Er zal dan een Freestyle 
show met spectaculaire stunts worden uitge-
voerd! (ter hoogte van strandpaviljoen 13-16)

Zaterdag 7 juli:  ‘Save Me At The Beach’ bij 
Woodstock 69. Stichting Monkey Business 
geeft wederom een feest op het strand met 
een groot scala aan dj’s om de uitsterving 
van de aap te voorkomen. Line up: Terry Toner, 
Marnix, Brain S, Roog, Jesse Voorn, MC Red en 
vele anderen! Kom dansen en help de apen! 
Entree à €12,50 komt geheel ten goede aan 
Stichting Monkey Business.

Zondag 8 juli: Dit jaar wederom Nederlands 
leukste en bovendien gratis strandfeest in ons 
dorp: Zandvoort Alive bij paviljoens Meijer aan 
Zee, Mango’s, Bruxelles en Skyline. Verwacht 
een ‘Ibiza meets Lowlands’-sfeer met vier po-
dia vol live dance- en popmuziek. Nog gevari-
eerder dan voorheen en in samenwerking met 
o.a. Divinity. Van 16.00 tot 00.00 uur. Check 
www.zandvoortalive.nl 

Waar kennen we jullie van?
“Van strandpaviljoen Beachclub 10. En van Calypso, het 
vroegere strandpaviljoen van onze ouders. Het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan, we zijn zo’n beetje op het 
strand geboren en opgegroeid. We hebben ook altijd bij 
verschillende strandtenten gewerkt. En nu werken we 
dus allebei met veel plezier bij Beachclub 10.”

Hoe is het om met je zus samen te werken?
“Hartstikke leuk! Maar soms ook confronterend. Wij 
kunnen bekvechten en kritiek hebben op elkaar, maar 
we zijn ook op elkaar ingespeeld omdat je eigenlijk al je 
hele leven met elkaar samenwerkt. Dus je weet wat je 
aan elkaar hebt.”

Wat doen jullie naast het werk op het strand?
Debby: “Ik ben net afgestudeerd in Media- en 
Entertainmentmanagement en ik heb ook een bijbaantje 
bij de Thuiszorg.” Bianca: “Ik werk hiernaast bij het Huis 
in de Duinen en ben bezig met mijn zangcarrière.”

We gaan weer met z’n al-
len naar de camping in Zuid 
Frankrijk, tot laat aan de 
barbecue, bruinbakken op 
het strand, rosétjes drinken 
op het terras en lekker veel 
boeken lezen. De zomerva-
kantie staat voor de deur. 
Zómervakantie, je weet wel, 
wanneer het zonnetje schijnt 
en het zo warm is dat je in je 
korte broek of rokje ’s avonds 
over de boulevard kan flane-
ren. 

Ik zit in de trein en kijk naar 
buiten. Er hangt een donkere 
wolk boven het land, ieder 
moment kan het heel hard 
gaan regenen. Dat zal geen 
verrassing zijn, net heeft het 
ook al geregend. Gelukkig 
heb ik m’n jasje meegeno-
men, het is nog best fris 
buiten. Ik kijk de trein in, 
binnen is het niet veel beter 
dan buiten. Mensen met wat 
terneergeslagen blikken, ie-
der in zijn of haar eigen we-
reldje, krantje lezen, muziekje 
luisteren of naar buiten aan 
het kijken. Ik denk, olé, van-
daag mijn scriptie inleveren, 
nog even de laatste loodjes, 
maar daarna lekker vakantie. 
Zómervakantie. Ik kijk weer 
naar buiten, het is inderdaad 
weer gaan regenen en bin-
nen is het nog steeds niet 
veel beter. Ik sla mijn agenda 
open, heerlijk, veel vrije da-
gen in het vooruitzicht. Ik kijk 
naar de datum, het is begin 
juli. Ik klap mijn agenda weer 
dicht en open de krant bij het 
weerbericht. Zo snel mogelijk 
sla ik deze pagina weer om. 
Op de volgende pagina staat 
de zomerprogrammering van 
de Nederlandse televisie. Wat 
zou ik daar nu over kunnen 
zeggen? Nederland zou ei-
genlijk massaal buiten moe-
ten zitten rond deze tijd van 
het jaar, maar ja. Dan worden 
we nat en koud, ha, ha. 

Eén ding stelt mij in ieder ge-
val gerust wanneer ik naar de 
televisieprogrammering kijk. 
We hoeven Matthijs gelukkig 
niet te missen deze zomer!

Hollandse juli 

Column

Stephanie

gewoon super gaaf. De kick, 
de snelheid en de spanning 
is top. Met 90 kilometer per 
uur over het water koersen is 
geen kattenpis.” Quinten heeft 
het niet van een vreemde. Zijn 
ouders waren ook jetskipilo-
ten. “Alleen mijn broer houdt 
er niet zo van, hij is meer van 
de muziek en zo. Maar verder 
houdt iedereen van de familie 
van jetskiën.”
 

In 2001 begon ‘The 
Kid from Belgium’ 
en kwam er al snel 
achter dat hij ta-
lent had. In 2002 
won hij zijn eerste 
kampioenschap 
in Vossenhoven 
(België). Nu reist 
hij samen met 
zijn ouders de hele 
wereld rond. Van 
Italië tot Rusland 
en van Frankrijk 
t o t  A m e r i ka … 
Quinten is er ge-
weest. 

In Amerika heeft 
hij groot succes 
geboekt. “In 2006 

won ik het WK Indoor Jetski 
World Finals Junior Lites. Dat 
was echt geweldig”, vertelt 
Quinten nuchter. Om tot de 
wereldtop te horen moet hij 
hard trainen. Twee dagen in de 
week doet de jonge jetskipiloot 
aan kickboksen om spieren te 
kweken. Elke zondag koerst hij 
op het water en op de woens-
dag is het test- en sleuteldag. 
Heeft hij nog wel tijd voor 

In the Picture…

Met zijn 13 jaar heeft hij al 
vele titels op zijn naam staan. 
Quinten van den Bossche uit 
België is jetskipiloot en komt 
aanstaande weekend met het 
Europees Kampioenschap Jet-
skiën in Zandvoort in actie. 

Op zijn website www.bos-
sche-racing.com zie je al snel 
wie Quinten is en dat jetskiën 
wel degelijk een zeer profes-
sionele sport is. Het is niet 
zomaar rondjes rijden op het 
water. Het gaat om evenwicht, 
snelheid en natuurlijk behen-
digheid. “Ik begon op mijn 
zesde met jetskiën en vind het 

school en anderen dingen? 
“School blijft het belangrijkst, 
dus ik neem huiswerk mee als 
ik naar een toernooi ga. Verder 
staat mijn leven wel in het te-
ken van de jetski.” 

Quinten heeft vier jetski’s 
en wordt gesponsord door 
Piranha Racing en Laser. 
Op welke hij gaat racen in 
Zandvoort is nog niet bekend. 
Dinsdag is hij met een van zijn 
ouders naar Zandvoort geko-
men. “Ik was hier nog nooit ge-
weest dus ben erg benieuwd.” 
Ooit wil Quinten professioneel 
jetskipiloot worden. Eerst het 
Europees Kampioenschap in 
Zandvoort. Nu maar hopen 
dat het weer een beetje mee-
zit. Quinten van de Bossche, 
namens de Zandvoortse 
Courant…..break a leg!

Quinten 
van den Bossche

deelnemer EK jetski

…voor de werk-

nemers van de 
week: 

Debby (22) en 

Bianca (19) 
Dorsman
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Feest bij Rekreade
Voor Stichting Rekreade is het gezegde ‘het leven begint bij 
40’ zeker niet van toepassing. Het Rekreade leven is in 1967 
meteen actief van start gegaan en hopelijk blijft men zich nog 
heel veel jaren inzetten voor de Zandvoortse samenleving. De 
maand juli staat in het teken van het 40 jarige jubileum, met 
op de 27e een reünie.

door Nel Kerkman

In het oprichtingsjaar was 
Rekreade nog een onderdeel 

van de Lokale Raad van Kerken. 
Tegenwoordig is het een zelf-
standige Stichting geworden 
maar wel met dezelfde inten-

tie van vroeger. Alhoewel voor 
veel Zandvoorters  de stichting 
een begrip is, blijkt bij sommi-
ge instantie’s en nieuwkomers 
Rekreade een onbekend feno-
meen. Daarom voor iedereen 
die niet op de hoogte is, een 
korte beschrijving.

Wat is Rekreade
Rekreade is een vrijwilligers-
organisatie die in de zomer-
maanden activiteiten voor 
kinderen organiseert. In de be-
ginjaren waren de activiteiten 
gericht op gasten zowel als op 
de inwoners van Zandvoort 
(alle leeftijden). In de loop der 
jaren is dat voor het grootste 
deel verschoven naar kinderen, 
om hun leuke en zinvolle va-
kantiebezigheden aan te bie-
den. De teamleden besteden 
in hun programma aandacht 
aan attent zijn met elkaar en 
vriendschap. Ook doen ze een 
beroep op de creativiteit van 
de kinderen en werken bewust 
met ‘kosteloos materiaal’.

Niets veranderd
Eigenlijk is buiten een wisse-
ling van bestuursleden en het 

aanbieden van het aantal ‘rek-
readedagen’ van 6 weken naar 
2 weken, niets veranderd. Zo is 
het slotfeest ‘Santekraampie’, 
op het tot ‘Rekreadeplein’ om-
gedoopte Jan Snijerplein, nog 
steeds een topper. Maar ook 
de poppenkast met de pop-
pen Kizzebiz en Kizzebien (die 
inmiddels 2 kinderen hebben 
gekregen), de vossenjacht en 
het volksdansen zijn activitei-
ten die nooit ontbreken. Alleen 
de thema’s van de twee pro-
jecten Zandvoort Noord en 
Zandvoort Centrum worden 
door de teamleden verzonnen 
en uitgewerkt.

Vrijwilligers
De diverse zoektochten naar 
teamleden kost (al vanaf het 
begin) kopzorgen, want zonder 
hun vrijwillige hulp is er geen 
Rekreade mogelijk. De teamle-
den zijn veelal stagiaires van-
uit een sociaalpedagogisch 
klimaat en verdienen met hun 
inzet extra studiepunten. Ook 
is het altijd een probleem om 
de vrijwilligers een binnenlo-
catie aan te bieden die voldoet 
aan slaapplaatsen met een 

toilet en douche. Dit jaar is 
hun domicilie in het jeugdhuis 
van de Protestantse kerk en in 
het oude Pluspunt. Weliswaar 
zonder douche, maar ze zijn er 
erg blij mee.

Tentoonstelling 
In de maand juli is er een 
tentoonstellingsoverzicht 
met oude verslagen, foto’s 
en geweldige pentekeningen 
van Jan en Thijs de Droog. 
Boekbinderij Alblas heeft de 
tekeningen mooi ingelijst en 
ze zijn te koop. Tevens wordt 
er een DVD gemaakt met alle 
dia’s die de afgelopen 40 jaar 
gedraaid zijn. Deze DVD zal 
voor een klein bedrag te koop 
zijn bij boekhandel Bruna.

Informatie
Het huidige bestuur is al 
maanden bezig met de voor-
bereidingen van het jubileum. 
Ze zijn nog op zoek naar oud-
teamleden en bestuursleden 
voor een reünie op 27 juli. Kijk 
voor meer informatie over de 
reünie en de weekprogram-
ma’s voor de kinderen op 
www.rekreadezandvoort.nl 

De	informatie	pagina	van	de	sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Vanaf de eerste donder-
dagavond in september 
t/m de laatste in april, is 
de Korver Sporthal be-
schikbaar om deze ont-
zettend leuke sport te 
beoefenen. Er is een des-
kundige jeugdafdeling, 
waaruit een hele leuke 
groep vaste spelers en 

In 1966 was het Dirk van 
den Nulft die badmin-
ton in Zandvoort intro-
duceerde. Uit zijn ver-
eniging, Sporting Club 
Zandvoort, werd een 
competitietak opgericht 
met de illustere naam 
BC Lotus, die zich met 
veel succes toelegde op 
wedstrijden in de Ne-
derlandse competitie. 
Uit deze twee vereni-
gingen is Badminton by 
Zmash! voortgekomen. 

speelsters is ontstaan die 
wekelijks een laddercom-
petitie afwerken. 

Na de jeugd krijgen de 
senioren de gelegenheid 
op recreatief niveau hun 
wedstrijden te spelen. 
Dit in een ongedwongen 
sfeer, waarbij de geoe-
fende spelers de begin-
nende badmintonners 
terzijde staan. Ieder jaar 
is er het fameuze Familie- 
en Vriendentoernooi 
waarbij een groot aantal 
geoefende en vooral niet-

Badminton by Zmash!

geoefende deelnemers 
strijden om de prijzen.

Zmash! nodigt iedereen 
van harte uit eens ken-
nis te maken met deze 
geweldige sport. Het is 
mogelijk om twee keer 
gratis mee te spelen, zo-
dat je een goede indruk 
krijgt of deze sport ook 
iets voor jou is! Rackets 
zijn altijd aanwezig en 
als je komt meld je dan 
even bij Jan Smit in het 
Sportcafé. Hopelijk tot 
ziens in september!

Maar The Lions is veel 
meer dan de eerste teams 
alleen. Zowel bij de dames 
als bij de heren zijn meer-
dere teams op recreatief 
niveau actief. Spelvreugde 
beleven in een teamsport 
staat voorop, al gaat dat 
niet ten koste van de pres-
taties. Bij The Lions zijn 
namelijk regelmatig kam-
pioenen te bewonderen. 

Het eerste damesteam 
van The Lions speelt al ja-
ren bovenaan mee in de 
eerste Rayonklasse, echt 
een behoorlijk niveau. 
Ook het eerste heren-
team heeft de afgelopen 
jaren fantastisch gepres-
teerd. Met promotie naar 
de Rayon Eerste Klasse 
hebben zij de Zandvoort-
se basketballiefhebbers 
echt aan hun trekken la-
ten komen. 

Op de foto bijvoorbeeld 
staan het Jongens U14 
team, dat vorige maand 
op een grandioze manier 
het kampioenschap voor 
zich heeft opgeëist. 

The Lions beschikt over 
een bloeiende jeugdaf-
deling, waar vele trainers, 
coaches en enthousiaste 
ouders zich inzetten om 
de meisjes en jongens te 
begeleiden. Je kunt bas-
ketbal ook tot op hoge 
leeftijd actief beoefenen. 
Het veteranenteam van 

Basketbalvereniging The Lions

Flamingo’s, bestaande 
uit oud-eredivisie spe-
lers waarvan sommige 
nog uit de gouden jaren 
van The Lions, komen 
voor The Lions uit in de 
veteranencompetitie. 

In 2007/2008 richt de 
vereniging zich extra 
op de jeugd, met evene-
menten als het school-
basketbal, WhozNext, de 
jeugdsportpas en diver-
se gezellige toernooien. 
Voor meer informatie 
zie: www.thelions.nl

Op deze pentekening van Thijs de Droog staan burgemeester Van der Heijden en
Amber van Duijn afgebeeld, tijdens het slotfeest ‘Santekraampie’ van Rekreade.
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Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse

Harry Potter
and the Order of the Phoenix

Als kers op de taart 
heeft de minister 
van Toverkunst, 
Cornelis Droebel, 
een nieuwe leer-
kracht Verweer 
Tegen De Zwarte 
Kunsten aange-
steld, de valse pro-
fessor Dorothea 
Omber. Maar pro-
fessor Ombers 
‘ m i n i s t e r i e e l 
goedgekeurde’ op-
leiding defensieve 
toverkunst slaagt 
er niet in de jonge 
tovenaars voor te berei-
den op een confronta-
tie met de zwarte ma-
gie die hen bedreigt. 
Op aansporen van zijn 
vrienden Hermelien en 
Ron besluit Harry het 
heft in eigen handen 
te nemen. Tijdens een 
geheime ontmoeting 
met een klein groepje 

studenten dat zich-
zelf ‘de Strijders van 
Perkamentus’ noemt, 
leert Harry hen hoe ze 
zich kunnen verdedi-
gen tegen de zwarte 
kunsten. Hij bereidt de 
dappere leerling-tove-
naars voor op de waan-
zinnige strijd die hen te 
wachten staat.

Harry keert voor zijn vijfde jaar terug naar Zwein-
stein. Tot zijn verbazing ontdekt hij er dat een groot 
deel van de tovenaarsgemeenschap niets gelooft van 
de tieners recente confrontatie met de boosaardige 
Heer Voldemort. Zijn integriteit staat op de helling.

RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00  Zondag in Kennemerland 
17:00  De avond
20:00 Golden ZFM (H)
21:00  Tepp Zeppi  

Maandag
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag
08:00 Zondag in 
 Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/
 raadsvergadering.      
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Cafe (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Klassiek  (H)
22:00 Veenendaal in Zicht  

Donderdag
08.00 Goedemorgen  
 Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag 
08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
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  Groove Empire
23:00  Night Walk

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

Oproep Wmo-raad Zandvoort als
gevolg problemen in de zorg

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft nadelige 
‘bijwerkingen’. Dat zegt de Chronisch Zieken en Gehandicapten-
raad (CG-Raad). Iedere gemeente mag haar eigen beleid vast-
stellen; daarvan dreigen ouderen en gehandicapten de dupe te 
worden. De Wmo-raad Zandvoort vraagt klachten te melden.

De ene gemeente biedt betere 
voorzieningen dan de andere. 
Ouderen krijgen vaak onvol-
doende geld om hun woning 
aan te passen. Daardoor moe-
ten ze wel gaan wonen in een 
verzorgingstehuis, zo meldt de 
CG-Raad.

De meeste klachten die de 
Raad ontvangt gaan over de 
indicatiestelling. De procedure 
blijkt dermate aangescherpt 
te zijn dat cliënten minder 
zorg ontvangen dan vóór de 

invoering van de Wmo. Die 
wet schrijft voor dat buren 
of familieleden hulp moeten 
bieden. 

De Wmo-raad Zandvoort 
vraagt dringend klachten over 
zorgverlening bij de raad te 
melden. Nadrukkelijk zegt de 
woordvoerder daarbij niet in te 
kunnen gaan op persoonlijke 
klachten: “De Wmo-raad be-
hartigt de belangen van alle in-
woners.” Zie de gemeentelijke 
website www.zandvoort.nl. 
 

Cees Korverprijs 
stimulans in de zorg

Het provinciebestuur van Noord-Holland steunt alle nieuwe 
ontwikkelingen in de zorg. Om dat te benadrukken is de Cees 
Korverprijs in het leven geroepen. Tot 15 augustus 2007 kun-
nen nog projecten worden ingediend. Aan de prijs is onder-
meer een fiks geldbedrag verbonden.

Grensverleggende, baanbre-
kende ideeën op het gebied 
van zorgverlening komen in 
aanmerking voor de prijs. De 
beloning bestaat uit een bron-
zen sculptuur samen met een 
geldbedrag van maximaal 
15.000 euro. 

Innovatie in de zorg
Het provinciebestuur van 
Noord-Holland heeft de wed-
strijd ingesteld om innovatie 
in de zorg aan te moedigen. 
Vernieuwende activiteiten 
met een voorbeeldwerking in 
de zorgverlening zijn van harte 
welkom. De prijs is vernoemd 
naar de voormalig gedepu-
teerde van Noord-Holland en 
wordt dit jaar voor de achtste 
maal uitgereikt. 

Winnaar 2005
Een schoolvoorbeeld is de win-
naar van 2005: Zorgcentrum 
Schoterhof/Sterren College 
Haarlem. In het project 
‘Jongeren leren actief bij oude-
ren’ worden vmbo-leerlingen  
in contact gebracht met be-
woners van het zorgcentrum. 
Schoterhof functioneert als 
een soort dorp waar leerplek-

ken worden ontwikkeld voor 
jongeren. Ze kunnen hier ac-
tief leren en zich oriënteren op 
diverse vakgebieden.

‘Hersenspinsels’ 
In 2005 werd een aanmoe-
digingspr i js  toegekend 
aan het Zaans Praatcafé te 
Zaandam voor het project 
‘Hersenspinsels’. Het Zaans 
Praatcafé geeft het blad 
‘Bijpraten’ uit, samengesteld 
door mensen met een psychi-
sche-/psychiatrische diagnose. 
Vast onderdeel van het blad 
zijn de ervaringsverhalen en 
gedichten van de ervarings-
deskundigen. Deze verhalen 
en gedichten zijn gebundeld 
in ‘Hersenspinsels’ en wor-
den gebruikt om informatie 
en voorlichting te geven over 
de belevingswereld van men-
sen met een psychiatrische 
ziekte. 

Tot 15 augustus 2007 kunnen 
ideeën worden aangemeld 
via www.noord-holland.nl. 
Meer informatie: Marjolijn 
Geirnaert, tel. 023-5143470, e-
mail: geirnaertm@noord-hol-
land.nl

ven. Volgens Mezzo blijken er 
veel bureaucratische regels te 
zijn. Het geld is bijvoorbeeld 
alleen bestemd voor mensen 
die vrijwillige zorg bieden aan 
ouderen en zieken die thuis 
wonen. Als de hulpbehoef-
tigen in een verpleeghuis of 
verzorgingshuis verblijven, 
geldt de regeling niet, zegt 
Mezzo. 

Regels moeten simpeler 
Als de oudere of zieke uit-
sluitend wordt verzorgd door 
mantelzorgers, krijgen die ook 
niets, aldus Mezzo. Als een 
oudere alleen huishoudelijke 
zorg via thuiszorg krijgt, lopen 
zijn mantelzorgers het extra-
tje eveneens mis. Mezzo vindt 
dat de regels simpeler moeten 
en dat veel meer mantelzor-
gers recht op de vergoeding 
zouden moeten krijgen.

Extraatje voor mantelzorgers 
Op aandringen van de Tweede Kamer toont de landelijke over-
heid zich erkentelijk tegenover mantelzorgers. De regering wil 
deze groep zorgverleners nu eens trakteren op een uitkering 
van 250 euro.

Onlangs heeft staatsecreta-
ris Jet Bussemaker bekend 
gemaakt dat de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) de 
uitkeringen zal gaan uitbeta-
len. De jaarlijkse uitkering aan 
mantelzorgers is bedoeld als 
teken van waardering. 

Zandvoort: ca. 2000 
mantelzorgers 
Mantelzorgers zijn mensen 
die vrijwillig voor familie of an-
deren zorgen. Ruim 1 miljoen 
Nederlanders zorgen voor hun 
zieke familieleden of vrienden. 
Dankzij mantelzorg kunnen 
mensen langer zelfstandig 
thuis blijven wonen. Naar 

schatting van de Haarlemse 
mantelzorgvereniging Tandem 
telt de gemeente Zandvoort 
ruim 2000 van dergelijke man-
telzorgers. Op de jaarlijkse Dag 
van de Mantelzorg, rond 10 no-
vember, krijgen mantelzorgers 
een uitkering van maximaal 
250 euro. Onder welke voor-
waarde de mantelzorger recht 
heeft op het bedrag is nog niet 
geheel duidelijk. 

Voorwaarden
De landelijke vereniging voor 
mantelzorgers en vrijwilligers-
zorg Mezzo is niet blij met de 
manier waarop het kabinet 
het jaarlijkse extraatje wil ge-

Persoonsalarm optimaal via gewone telefoonlijn
Ouderen doen er goed aan hun ‘ouderwetse’ vaste telefoonlijn 
aan te houden. Dat adviseren verscheidene thuiszorgorgani-
saties en leveranciers van alarmeringsapparaten. Alarmering 
via digitale lijnen werken namelijk niet altijd. 

Met een persoonsalar-
meringssysteem kun-
nen gebruikers in geval 
van nood snel alarm 
slaan. Als mensen over-
stappen op digitale te-
lefonie, riskeren zij dat 
hun systeem het laat 
afweten.

Signaal
Eén druk op de knop 
van het alarmsysteem, 
dat de gebruiker om 
de pols of nek heeft, 
stuurt een signaal naar 
een kastje dat op de te-
lefoonlijn is aangeslo-
ten. Dan wordt via de 
telefoon een melding 
verstuurd naar hulp-
verleners.

Afgeraden
Veel ouderen of hun familiele-
den weten niet dat het waar-
schuwingssysteem mogelijk 
niet goed werkt via digitale 
telefonie van kabelbedrijven 

of aanbieders als KPN of Tele2. 
Kabelbedrijf UPC heeft oude-
ren met zo’n alarmsysteem al 
afgeraden digitale telefonie te 
nemen. Zo heeft zorgorgani-
satie Careyn in Rotterdam in 
haar algemene voorwaarden 

opgenomen dat ouderen met 
een zorgalarm een analoge 
(‘gewone’) aansluiting moeten 
hebben. Ook persoonsalarme-
ring via een moderne interne-

taansluiting is af te 
raden omdat een 
dergelijk netwerk 
wegens onderhoud 
weleens buiten wer-
king is.

Analoge lijn
De leverancier van 
a l a r m e r i n g s t o e -
stel len Tunstal l , 
bevestigt de onbe-
trouwbaarheid van 
alarmmeldingen via 
digitale telefonie. 
Ook medewerkers 
van KPN waarschu-
wen in de Primafoon 
winkels dat het alar-
meringssysteem via 
een moderne, digita-
le lijn problemen kan 
opleveren. Voor per-

soonsalarmering is het beste 
gebruik te maken van een 
vaste analoge telefoonlijn, de 
‘oude’ telefoonaansluiting van 
KPN voor de vaste telefoon. 
Bron: Algemeen Dagblad en 
Telesens.

Cash en Carry
Italiaanse delicatessen

wijnen
Lijnbaan 77, 1969 ND Heemskerk

Tel. 0251-247204, Fax 0251-249504
www.smeraglia.nl

Smeraglia

 groothandelHoreca

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig .

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

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

Spaar nu voor GRATIS
dames/heren hakken met 
onze nieuwe spaarkaart.

Onze NIEUWE collectie 
schooltassen is binnen

www.shanna-s.com

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

NOG 2 APPARTEMENTEN TE KOOP!

Alvast een fijne vakantie!

Mevrouw Molenaar en de heer Berkhout zijn de gelukkige winnaars van de reischeque van 
€300,  aangeboden door Reisbureau KVSA en Hotelplan. Zij hebben de enquête ingevuld 
die in deze krant geplaatst werd, waarmee zij kans maakten op deze reischeque. Van harte 
gefeliciteerd en alvast een fijne vakantie gewenst!
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Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Honderd Cols van de Tour de France (1/3)
Komende zaterdag start in Londen de 94e Ronde van  
Frankrijk. Nu zult u zich afvragen: “Wat heeft de Tour de 
France met Zandvoort te maken?” Logisch want voor zover 
wij na kunnen gaan, heeft alleen Roy Schuiten als enige 
Zandvoorter deze monsterrit gereden (twee keer zelfs!).

Er is echter nog een Zandvoorter die een unieke prestatie 
heeft neergelegd. Piet Visser heeft alle honderd cols be-
klommen die ooit in de Tour zijn opgenomen! De prestatie 
die Visser volbracht heeft, heeft hij in twee keer gereden: 
het eerste gedeelte in 1993 en het slot in 1996. Zijn dagboek 
van die laatste tocht, tussen Carcassonne in de  Languedoc 
en Hagenau in de Elzas, zullen wij in drie delen integraal  
afdrukken. Hieronder het eerste deel.

10 juni 1996, 1e dag: 
Carcassonne – Murat 
sur Vebre (106 km)
Na een geslaagde treinreis 
arriveerde ik om 10.00 uur 
voor het vervolg van mijn 
tocht. In de stationshal mijn 
fiets in elkaar geknutseld en 
tegen half elf reed ik richting 
het nieuwe avontuur, met de 
gedachte dat dit een vlakke 
etappe zou worden. Nou, 
vergeet het maar. De tem-
peratuur was prima, veel 
gedronken, moest wel want 
het water liep overal net zo 
hard weer mijn lichaam uit. 
Al met al een zware maar 
mooie dag met cols tussen 
600 en 1.000 meter over 
zeer rustige wegen. Om 
17.00 uur was ik in Murrat 

en dacht even te pinnen. Niet 
dus, wel 15 km verderop. Even 
zuchten en nog twee keer de 
col de Jasse genomen.

2e dag: Murrat sur Vebre 
– L’ Esperou (151 km)
Om 08.00 uur gestart in een 
mooi glooiend landschap, 
rustig rondtrappend en rustig 
rondkijkend. De eerste col, de 
col de Notre Dame, was me 
goedgezind. Op de top heb 
ik mijn shirt gewisseld. In de 
afdaling werd ik door wegwer-
kers gewaarschuwd rustig aan 
te doen in verband met glad-
heid. Het smeltende asfalt 
waren ze aan het bestrooien 
met fijn grind. Het venijn zat 
vandaag in de staart. De col de 
Minier is een klim van 21 km. 

Tot 2 km voor de top ging het 
goed, toen was de tank leeg en 
ben ik met een ‘circusverzet’ 
naar L’ Esperou gegaan.

3e dag: L’ Esperou 
– Sauve (121 km)
’s Ochtends al direct in de fout 
maar met mijn Michelinkaart 
weer snel de goede route ge-
vonden, alleen via een grote 
omweg. Tijdens de beklimming 
van de col de Solperiere moest ik 
terug naar een verzet van 39x28 
en dan nog moest ik het groot-
ste gedeelte staan! In St. Croix 
heb ik een brug te vroeg gepakt 
en moest via een bosweg naar 
de col de L’ Exil. Tijdens de afda-
ling naar Barre lag er een slang 
te zonnen op de weg. Moet hij 

niet te vaak doen want ik heb 
soortgenoten genoeg gezien 
die erg plat waren.  ‘s Avonds 
de was gedaan die ’s morgens 
weer droog was.

4e dag: Sauve 
– Bedoin (129 km)
Geen zuchtje wind, dus weer 
een mooie dag in het voor-
uitzicht. In de loop van de 
ochtend wordt ook de wind 
wakker en heb ik hem schuin 
voor. Na Roquemaure een 
grindpad op om een pizza te 
eten. Blijkt de weg gesloten 
en op de terugweg stuur ik te 
scherp waardoor ik even later 
lig te spartelen. De Rhône over 
naar Chateau du Pape. Er zijn 
veel toeristen met als gevolg 

te drukke wegen voor mij. 
Na een stempel gehaald te 
hebben in Carpentras ga ik 
richting Mont Ventoux. Het 
is nog 15 km te gaan en dan 
zie hem ineens. Wat een 
machtig gezicht. Even bui-
ten Bedoin, op 330 meter 
hoogte, ga ik overnachten. 
De top ligt op 1.910 meter.

5e dag: Bedoin 
– Cereste (152 km)
Om 07.30 uur gestart. Eerst 
nog even wat kersen pluk-
ken voor onderweg. Het be-
gin is zuigend, vals plat en 
pas als je in het cederbos 
aankomt, kan je er goed 
tegenaan. Staan – zitten 
– staan. Halverwege heb ik 
alleen nog maar ‘de 28’ over, 
maar gebruik hem nog niet. 
Bij Chalet Reynard wordt het 
even iets vlakker en nog 6 
km. Na dit gedeelte gaat het 
mij iets te makkelijk af. Na 
iedere bocht blijf je de top 
zien, leuk hoor! Met nog 1 
km te gaan gaat ‘de 28’ erop. 
Boven heb ik een stempel 
gehaald. Na de beklimming 
van de Homme Mort moet 
ik mijn regenjack aan want 
het wordt fris. Beneden, 5 
km verderop,  moest ik weer 
terug omdat ik merk dat ik 
weer eens mijn zonnebril 
heb laten liggen en je kan 
hier niet zonder. Om 18.00 
uur kom ik in Cereste aan en 
heb ik mijn daggemiddelde 
van 130 km te pakken.

De Honderd Cols: Waar het eindigde en weer begon

Het trendy restaurant De Heeren aan de Zeestraat, is deze week 
helemaal in Spaanse sferen gehuld. Chef-kok Hans van Honschoo-
ten heeft zijn assortiment tapas tevoorschijn getoverd en serveert 
deze in plaats van de gerechten op zijn ‘normale’ dinerkaart. 

Regelmatig zal De Heeren 
een thema aansnijden om 
de Zandvoorters kennis te 
laten maken met de eetcul-
tuur van andere landen en de 
vele mogelijkheden die Van 
Honschooten zijn gasten kan 
bezorgen.

Traditionele tapa
Een ‘tapa’ is de aanduiding 

voor een Spaans aperitief-
hapje. Traditioneel is een 
‘tapa’ een eetlustopwekkend 
hapje dat in Spaanse cafés bij 
een alcoholhoudend drankje 
zoals bier of wijn wordt ge-
nuttigd. De oorsprong van de 
‘tapa’ is omstreden, maar vast 
staat dat het woord ‘tapa’ 
(meervoud: ‘tapas’) is afge-
leid van het Spaanse werk-

woord ‘tapar’, dat afdekken 
of bedekken betekent. ‘Tapa’ 
is dan ook letterlijk te verta-
len als ‘deksel’. Op basis van 
deze betekenis wordt vaak 
verondersteld dat ‘tapas’ zijn 
ontstaan uit de gewoonte 
om een drankje letterlijk 
met een stuk brood en/of 
een plakje ham af te dekken, 
dit om te voorkomen dat er 
bijvoorbeeld vliegen in het 
glas zouden komen.

Dagelijks vers
Van Honschooten zal zich 
beperken tot een zeventien-
tal tapas welke dagelijks vers 
worden gemaakt. Hoewel in 

Spanje de tapas als aperitief 
worden geserveerd, is er nu 
ook een stroming die de hap-
jes als hoofdgerecht op tafel 
zet. De Heeren volgt deze stro-
ming.

Eetcafé De Heeren, Zeestraat 
36, tel. 5734001. De keuken is 
dagelijks geopend van 18.00 
tot 23.00 uur. Maandag en 
dinsdag gesloten. www.de-
heerenvanzandvoort.nl.

Spaanse sferen bij De Heeren

Volgende week deel 2!

Piet Visser
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De adverteerders van deze week
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Del Mar, Café Restaurant
Fairy Golf
Familie Restaurant, ‘t 
Gemeente Zandvoort
Het Plein
IJzerhandel Zantvoort

Meijershof, Restaurant
Motorrijschool Goede
Netexpo Internet BV
Never Stop Trying
New Century Advies
Ondernemers Vereniging 
Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt Boomhut
Shanna’s Shoe Repair 
& Leatherwear
Smeraglia
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort (A)Live
Zandvoort Optiek

Europees topevenement voor Zandvoortse kust

Drie dagen duurt het evene-
ment dat zal plaatsvinden 
tussen de strandpaviljoens 
Skyline (13) en Meijer aan  
zee (16). Het evenement  
begint vanaf vrijdag 6 juli, 
als het trainingsprogramma 

wordt afgewerkt, en duurt  
tot en met zondag 8 juli,  
dagelijks van 9.00 uur tot 
18.00 uur. De lokale radio-
zender ZFM doet zaterdag 
en zondag live verslag van 
het EK. 

Komend weekend zal er voor de Zandvoortse kust een Euro-
pees topevenement plaatsvinden: het EK Jetski. Meer dan 200 
rijders uit 28 landen zullen in Zandvoort aan de start verschij-
nen. Het evenement trekt veel bezoekers uit binnen- en bui-
tenland. 

Paddock
Daarnaast is er een Meet & 
Greet met de rijders, waar-
onder de drie toprijders van 
dit moment, de Fransen 
Jean-Baptiste Botti, Steven 
Dauliach en Nicholas Rius. 
Bijna de hele lengte van de 
boulevard boven het evene-
ment zal als paddock worden 
gebruikt. Alle jetski’s zullen 
daar te bewonderen zijn en 
de rijders zullen er handteke-
ningen uitdelen. 

Entertainment
Naast de spectaculaire wed-
strijden die dagelijks te zien 
zijn op zee en de levendige 
drukte in het paddock, dat 
voor iedereen toegankelijk 
is, wordt er nog gezorgd voor 
extra entertainment en ont-
spanning. Zaterdagavond zal 
er om 21.00 uur een Freestyle 
show worden gegeven, waar-
bij spectaculaire stunts en 
tricks te zien zullen zijn. Op 
zondag na de prijsuitreiking, 
rond 17.00, uur kunt u weer 
genieten van het bekende 
Zandvoort (A)live spektakel 
dat ook dit jaar weer los gaat 
barsten.

Watersport

Vriendinnendag 2007

In totaal gingen 51 paren de 
negen holes te lijf volgens 
het Texas Scramble systeem. 
Wel werd rekening gehouden 
met de individuele handicap 
van de speelsters, zodat ieder 
koppel gelijke kansen kreeg.

Ochtendwedstrijd
De uitslag van de ochtend-
wedstrijd was als volgt. Op de 
eerste plaats met 29 stablef-
ordpunten, ruim aan kop, ein-
digden Annelies Nieuwveld/
Helmy Hodenius. Tweede 
werden met 25 punten Sylvia 
Woltring/Ted van Doorn, net 
voor het koppel Anneke de 
Haan/Annelies Boerma, even-
eens met 25 punten. Het duo 
Erna Bontan/Jolande Broekhof 
kwam met 24 punten binnen. 
De longest drive was, zoals 
bijna altijd, voor Annelies 
Nieuwveld, de longest putt 
kwam op naam van Helmy 
Hodenius en Carla van Dam 
kreeg de prijs voor de neary.

Middagwedstrijden
In de middagsessie was de 
overwinning voor Tanja van 
Dooren/Simone van Dam 
met 26 punten. Met 25 pun-

ten en een betere score op 
de laatste zes holes bleven 
Ingrid van Waardt/Marion 
Valkenburg net voor op Conny 
Cluwen/Ilona Schuyt, die het-
zelfde aantal punten behaal-
den. De vierde plaats met 24 
punten was uiteindelijk voor 
Marianne Giliam/Erna Meijer, 
voor Gabrielle Wansink/Wilma 
Egelman met dezelfde uitslag. 
Hier sloeg Lies Dekker de lon-
gest drive, putte Hilda Epping 
het verst en haalde Ilona 
Schuyt haar tweede prijs van 
die dag binnen met de neary. 

Gevoelige speech
Met het in gebruik nemen van 
het bijzonder fraaie clubhuis 
werden Paula en Nigel Lancaster 
gefeliciteerd door Mirjam Vrees. 
In een gevoelige speech wees 
zij op de verschillende beteke-
nissen van het woord ‘dromen’, 
zowel in positieve als in nega-
tieve zin. “Jullie dromen zijn nu 
vooralsnog gerealiseerd. Jullie 
hebben je dromen vleugels 
gegeven.” Namens alle dames 
kreeg het ondernemerspaar 
het door Marianne Rebel ver-
vaardigde logo van Ladiesday 
ingelijst aangeboden.

Voor de vierde keer in successie is onlangs het jaarlijkse Vrien-
dinnendag toernooi gespeeld. De organisatie was in handen 
van de wedstrijdcommissie ‘Ladiesday’ van Golfclub Sonder-
land. Onder stralende weersomstandigheden werden op de 
mooie, maar lastige baan van Open Golf Zandvoort een och-
tend- en een middagwedstrijd gehouden. 

Golf

Competitie-indelingen veldvoetbal 2007/2008

De indeling van de 2e klasse 
A voor de zaterdagvoetbal-
lers van SV Zandvoort luidt: 
SV Almere, Argon (Mijdrecht), 
DVVA (Amsterdam), EDO 
(Haarlem), Kennemerland 
( H a a r l e m ) ,  M a r k e n , 
Monnickendam, Reiger Boys 
(Heerhugowaard), Young Boys 
(Haarlem), SV Zandvoort, ZCFC 
(Zaandam) en ZOB (Zuid-Oost 
Beemster).  De meest in het 
oogspringende tegenstander 
van de zaterdagvoetballers is 
Young Boys. De zaterdagaf-
deling van het voormalige 
Spaarnestad promoveerde de 
afgelopen jaren achter elkaar 

van de vijfde naar de tweede 
klasse en bleef daarbij vrijwel 
ongeslagen. Ook kwamen de 
Haarlemmers een aantal ja-
ren ver in de KNVB beker voor 
amateurs en veroverden zij 
twee keer op rij de Haarlems 
Dagblad Cup. Gezien het grote 
aantal professioneel geschool-
de spelers en de nieuwe spe-
lers voor het komend seizoen 
lijkt Young Boys favoriet voor 
de titel. Het zaterdagteam van 
de landskampioen amateur-
voetbal Argon degradeerde 
uit de 1e klasse, terwijl Almere 
en Reiger Boys net als Young 
Boys promoveerden uit de 3e 

Het eerste zaterdagelftal van SV Zandvoort is voor het seizoen 
2007/2008 net als vorig jaar ingedeeld in de 2e klasse A van 
district West I. Het zondagelftal speelt komend seizoen uit in 
de 4e klasse D van West I.

klasse. DVVA was vorig seizoen 
ingedeeld in de 2e klasse B.

Zondag
De zondag 4e klasse D be-
staat  uit  Bloemendaal, 
BSM (Bennebroek), DSOV 
(Vijfhuizen), RCH (Heemstede), 
Velsenoord (Velsen-Noord) 
en Zandvoort. De Haarlemse 
clubs Alliance’22, De Brug, 
DSK, Olympia H, Schoten en 
United/DAVO completeren 
het dozijn. 

Van de nieuwe tegenstanders 
in vergelijking met vorig sei-
zoen promoveerden United/
DAVO en DSK uit de 5e klasse, 
terwijl Alliance ’22 en RCH 
een stap terug deden uit de 
3e klasse. Velsenoord kwam 
vorig seizoen uit in de Zaanse 
regio.

Voetbal

Yoga voor meer bewustzijn

door Nel Kerkman

In haar sfeervolle appartement 
legt Alena het een en ander 
uit. “Yogi Bhajan is de persoon 
die de authentieke Kundalini 
Yoga in het Westen introdu-
ceerde. Het is duizenden jaren 
als een geheime traditie mon-
deling overgebracht, zodat er 
geen misbruik van de techniek 
zou ontstaan. Dit zorgde er te-
vens voor dat er een onnodig 
geheimzinnig imago rond de 
Kundalini Yoga ontstond. Yogi 
Bhajan brak de eeuwenoude 
code van geheimhouding en 
ging in het openbaar lesge-
ven. Zijn spirituele reis begon 
op zijn 7de jaar en op zijn 16de 
leeftijd werd hij door zijn le-
raar erkend als Meester in de 
Kundalini Yoga. Hij stond ook 
bekend als de Mahan Tantric, 
de enige ter wereld die de 

Witte Tantra mag onderwij-
zen. Dat is in het kort hoe de 
Kundalini yoga in 1965 naar 
Europa is gekomen.”

Kundalini Yoga
Na een kopje Ayuvedische 
thee en een korte pauze om 
alle informatie te verwerken 
vervolgt Alena haar uitleg: 
“Kundalini Yoga wordt ook wel 
de Yoga van het bewustzijn 
genoemd. Met een regelma-
tige beoefening van Kundalini 
yoga wordt men zich bewust 
van zijn menszijn. Je wordt je 
bewuster van je eigen acties 
en de gevolgen daarvan. Met 
het verworven bewustzijn kun 
je beter communiceren vanuit 
het hier en nu. Kundalini yoga 
wordt beoefend als een ma-
nier om de latente kracht van 
het zenuwstelsel (Kundalini) 
op te wekken door zich op 

Elke zondagochtend wordt er in de zomermaanden bij strand-
paviljoen Ganpati op het naturelstrand, Kundalini yoga beoe-
fend. Lekker op het strand of als het waait op een beschut ter-
ras en wanneer het regent wordt de yoga binnen in de grote 
ruimte gegeven. Maar wat verstaat men onder Kundalini yoga 
en voor wie is het geschikt? Op al deze vragen geeft docente 
Alena Zastrow antwoord.

energiecentra (chakra’s) te 
concentreren. Hierbij gebruikt 
men dynamische lichaamsoe-
feningen gecombineerd met 
meditatie, zang, verschillende 
ademtechnieken en vooral 
met de vuurademing. 

Dynamisch
Kundalini Yoga kan door ie-
dereen beoefend worden, 
mits het geleidelijk aan ge-
daan wordt en de gegeven 
instructies worden gevolgd. 
Je hoeft niet bijzonder lenig 
te zijn om aan de lessen deel 
te nemen want je werkt van-
uit je eigen realiteit. De com-
binatie van yoga, meditatie 
en het zingen van mantra’s, 
brengt je in contact met jezelf 
als eenheid. De lessen bege-
leidt Alena vakkundig zodat 
iedereen zich veilig en zeker 
voelt. Net zoals de yoga is ook 
Alena zeer dynamisch. Ze is 
gediplomeerd Ayuvedisch- en 
Aromatherapeute, Kundalini 
Yoga docente (3HO) en 
Meditatiedocente (OSHO). 

Welkom
Iedereen is elke zondagoch-
tend van 10.30 t/m 12.00 uur 
van harte welkom bij strand-
paviljoen Ganpati op het 
Zuidstrand. Een losse les kost 
€10, een 6 rittenkaart €50 en 
een 10 rittenkaart €75. Het is 
verstandig om een uur van te 
voren niets te eten, drinken is 
geen probleem. Graag mee-
nemen: gemakkelijke, loszit-
tende kleding of joggingkle-
ding (wit/beige, dit i.v.m. de 
helende werking op de aura), 
flesje water, handdoek en een 
fleece of wollen dekentje. 
Vooraf opgeven is niet nodig. 
Voor meer informatie: info@
nympheia.com

Yoga

Oproep jeugdkampioenen
De Zandvoortse Courant wil graag de jeugdkampioenen van de Zandvoortse sportvereni-
gingen aan haar lezers voorstellen. Daarom roepen wij de verenigingen, die na het afge-
lopen winterseizoen kampioenen mochten feliciteren, op om een groot formaat digitale 
foto van het team of de individuele sporter via een e-mail naar de redactie te sturen. Daar-
bij uiteraard ook graag de namen van de kampioen(en) vermelden. Op zondag 8 juli aan-
staande sluit de mogelijkheid om foto’s aan te leveren.

Red Hat Society Golftoernooi

Wat is dat voor een be-
weging? In Amerika kreeg 
de vijftig jaar geworden 
Californische Sue Ellen 
Cooper van een vriendin 
een rode hoed cadeau, ge-
inspireerd door een gedicht 
uit 1961 van de Engelse 
dichteres Jenny Joseph. In 
dat gedicht waarschuwt de 
ik-figuur dat ze ongepaste 
dingen gaat doen als ze 
oud is, bijvoorbeeld in het 
paars gekleed gaan met 
een rode hoed erbij “die mij 
niet staat en mij niet past.” 
Met andere woorden ‘lek-
ker puh!’ Wereldwijd zijn 
er al meer dan 1 miljoen 
leden en ook in Nederland 
zijn er sinds 2005 al meer 
dan vijftig afdelingen ac-
tief. Er is geen doelstelling, 
geen politiek, geen religie 
of wat maar ook. Het gaat 
om plezier en vriendschap 
na je vijftigste. Vrouwen 
van middelbare leeftijd 
raken er aan gewend niet 
meer op te vallen, onzicht-
baar te zijn, en daar hebben 
ze geen zin meer in. “Als je 
van je leeftijd geniet hoef 
je nooit meer naar een an-
dere leeftijd te verlangen”, 
luidt de mening.

Afdelingen
In gesprek met Hilda 

‘Q u e e n  I r i s  va n  d e 
Paarse Irissen’ Epping uit 
Noordwijkerhout: “Elke 
afdeling bepaalt zelf het 
aantal keren dat men bij 
elkaar komt en wat men 
gaat doen, alsmede het 
maximum aantal deel-
neemsters, maar over het 
algemeen is dit 20. Het 
motto is altijd: het moet 
leuk zijn of niet nuttig, 
niet tuttig!” Degene, die 
een afdeling start, wordt 
automatisch ‘Queen’ en 
bepaalt de naam. Zo noemt 
Linda Rose Smit uit Den 
Helder zich ‘Rozenkoningin 
van de Zeven Zeeën tot de 
Woestijn’ en Els Dekkers uit 
Bergen op Zoom ‘Queen 
Never Home’.  Er is geen 
contributie, er wordt per 
activiteit betaald. Bent u 
nieuwsgierig geworden, 
kijk dan voor meer infor-
matie  www.redhats.com 
of www.redhatnederland.
nl.

Ondanks de vele regen-
buien werd er ook nog 
gegolfd! De uitslag van de 
eerste wedstrijd: 1e prijs 
Toos de Leeuw, de neary 
was voor Janny Suur en de 
longest drive voor Loek den 
Haring. Marijke Maris was 
de beste in de clinic. 

Wie afgelopen vrijdag in de buurt van Open Golf Zandvoort 
was, heeft waarschijnlijk vreemd opgekeken! Ruim vijftig da-
mes, uitgedost met een rode hoed en in paarse kleding, liepen 
daar rond. Een wederopstanding van de Bagwangroep? Niets 
van dien aard. In Zandvoort werd namelijk de eerste landelijke 
golfdag van ‘The Red Hat Society’ gehouden.

Golf

Dames van de organisatie



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

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

• Karakteristieke 3-kamerbenedenwoning
• In het centrum en nabij strand en winkels gelegen
• Woonkamer en suite v.v. paneeldeuren
• Moderne keuken v.v. inbouwapparatuur
• Betegelde patio
• Alle leidingen en c.v. aanleg vernieuwd
• Nieuw dak 2002

Vraagprijs: € 194.000,-

 HALTESTRAAT 3 (BELEGGINGSOBJECT) ZANDVOORT

• Op toplocatie gelegen restaurant
• Midden in het centrum, op slechts 50 m. van het 
Raadhuisplein en nabij zee gelegen

• Opp. begane grond, restaurant ca. 125 m2

• Opp. 1e verdieping, opslagruimte ca. 35 m2

• Wordt in verhuurde staat opgeleverd
• Huuropbrengst € 27.828,- per jaar 

Vraagprijs: € 475.000,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 7/8 ZANDVOORT

• Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4 kamers) op de 
4e etage gelegen

• Fraai uitzicht aan zowel land- als zeezijde
• Modern afgewerkt appartement
• Het gebouw is v.v. een liftinstallatie
• Nabij zee, boulevard en centrum gelegen
• Woonoppervlakte ca. 105 m2

Vraagprijs € 229.000,-

 JHR. P.N. Q. VAN UFFORDLAAN 33 ZANDVOORT
• Op prachtige locatie in het Kostverlorenpark gelegen 

2-onder-1 kap woning met garage voor 2 auto’s en oprit
• Achtertuin met vrij uitzicht op beschermd duingebied
• Royale L-vormige woonkamer met fraaie parketvloer en 

openslaande deuren naar voor- en achtertuin
• De woning beschikt over maar liefst 6 slaapkamers
• Woonoppervlakte ca. 150 m2

 BRUGSTRAAT 3 BENEDEN ZANDVOORT

 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,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 151 ZANDVOORT

• Goed onderhouden gezellig 2-kamerhoekappartement
• Op de 9e verdieping gelegen met ruim balkon (ZO)
• Vrij uitzicht over Zandvoort en een vleugje zeezicht
• Dit complex is v.v. een lift en eigen parkeerterrein
• Woonkamer met balkon, open keuken, ruime 

slaapkamer en moderne badkamer, woonopp. 50 m2

• Geheel v.v. dubbele beglazing

NIEUWE PRIJS: € 174.900,- Vraagprijs: € 159.000,-

NIEUWE PRIJS: € 598.000,- 

De nieuwe woninggids is weer uit 
en wordt deze week huis aan huis verspreidt !

Heeft u deze nog niet ontvangen ?
Loop gerust bij ons binnen voor een gratis exemplaar !

Ons kantoor is dagelijks (maandag t/m vrijdag) 
geopend van 8:30 uur tot 17:30 uur.

CVL_Adv_ZC0727.indd   1 03-07-2007   16:27:12



Inderdaad een half uur  
later dan gepland kon-
den 98 Zandvoortse 
ingezetenen de eerste 
bal slaan. Dit jaarlijkse gebeu-
ren had 130 aanmeldingen  
waardoor er 32 naast dit  
prestigieuze toernooi grepen.  
Zij komen volgend jaar waar-
schijnlijk als eersten in aan-
merking om in te mogen  
schrijven. Opvallend dit jaar 
was het niveau van de spelers. 

Zittend op het terras van het 
clubgebouw, met het mooi-
ste uitzicht van Zandvoort, 

Zandvoortse 
Courant 

�

Geldig t/m zondag 8 juli:

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Heel casino € 1.50
 Half € 0.75
• 4 Aardbeienschelpjes 
 voor € 5.95

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 OAKLEY - DOLCE & GABANNA

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
MARLIES DEKKERS - FENDI

 en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

�

De Mannetjes

Mooi weekeinde

‘Droog tijdens 
Zandvoort Alive…

Dat mag wel in de krant!’

Het ontwerpbestemmingsplan 
Oud Noord ligt ter inzage

Dorsman Assurantiën
voor al uw verzekeringen.

Direct 
geregeld.

www.dorsman.nl
Of bel: 5714534

Dreigende luchten, af en toe een bliksemschicht 
en rollende donderslagen; het begin van maandag  
8 juli. Op de agenda hét toernooi waar heel  
golfend Zandvoort al lang naar uit kijkt: het  
Zandvoorts Open op de banen van de Kennemer 
Golf & Country Club. 

Zandvoorts Open onder goed gesternte

Met name dat laatste is be-
langrijk want je krijgt niet 
iedere dag de gelegenheid 
om op de mooiste en oudste 
links golfbaan van Nederland 
te spelen. De baan komt zelfs 
voor bij de mooiste honderd 
banen van de wereld! Gelukkig 
kon de organisatie snel beslis-
sen om een half uur later te 
starten, want golfen tijdens 
onweer is levensgevaarlijk!

kon Kennemer-voorzitter Jan 
Willem Hoving, geflankeerd 
door enkele leden, constateren 
dat er goed werd afgeslagen. 
“Het lijkt wel of ze ieder jaar 
beter worden. Moet je kijken, 
recht en ver. Geweldig!”, gaf 
hij als kenner van het spel te 
kennen. Hij is er dan ook van 
overtuigd dat komend jaar 
weer een Zandvoorts Open 
op ‘zijn’ banen gespeeld zal 
worden. Locoburgemeester 

Wilfred Tates overhandigde 
aan het einde van de dag de 
prijzen. 

Uitslag Zandvoorts Open: 
1 Martin Spaans, 
2 Arie Stokman, 
3 Peter Logmans. 
Longest drive dames: Hanneke 
Schreuder. 
Longest drive heren: Ralph Kras. 
Neary dames: Ifna Toorenent. 
Neary heren: Niels Paardekoper

Alle Prijswinnaars van het Zandvoorts Open

Actueel P5 Zandvoort Alive
Interview P7 Nieuwe burgemeester
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Cultuur P�� Openlucht concert
Sport P�8 Jeugdkampioenen

ven was om zittend in een 
afgesloten, brandende triplex 
kist, ingepakt met balen stro, 2 
minuten te blijven zitten. Het 
werd uiteindelijk 40 seconden 
langer voordat de brandweer 
Van Heers kon bevrijden. De 
vlammen waren in het begin 
te hoog en de temperatuur 
liep heel snel op voordat de 
stuntman bevrijd kon worden. 
Zeer ontdaan en met lichte 
brandwonden kwam hij geluk-
kig heelhuids uit de kist.

De langste seconden van zijn leven beleefde Yves van Heers 
zaterdagavond om 22.00 uur. Tijdens een spectaculaire stunt 
bij de Europese Jetski wedstrijden, ging het bijna mis. 

Gevaarlijke stunt

Racedirecteur van het EK Jetski 
en voormalige stuntman Van 
Heers, wilde uit eerbetoon 
voor de Belg Alain Vincx deze 
stunt ondernemen. Zijn vriend 
en tevens stuntman Vincx had 
in 1987, bij een stunt op het 
Zandvoortse circuit, zichzelf 
onthoofd toen hij met een 
auto door vier brandende bus-
sen sprong. 

Bijna was het ook met Van 
Heers mis gegaan. Zijn stre-

Tenauwernood ontsnapte de stuntman uit de brandende kist 
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Familieberichten

Cartoon  Hans van Pelt

Column

ga ik het écht leren. Ik heb zo-
maar NEE gezegd tegen een 
onderzoek van de gemeente. 
“U doet mee aan een gratis 
proef. Met de nieuwe rolem-
mer loopt het inzamelen van 
oud papier en karton straks 
op rolletjes”!  Oké, misschien 
ben ik wel de enige in de 
straat die niet mee doet maar 
ik blijf bij mijn besluit. Zelfs al 
zijn ze gratis. Nee! Niet nog 
meer rolemmers aan de zij-
kant van mijn huis. 

Ik ben tevreden met de vuil-
verwerking van mijn rotzooi. 
Alles wordt keurig geschei-
den: groenafval in de groen-
bak en de rest in de grijze 
rolemmer. In mijn schuurtje 
staan kartonnen dozen voor 
papier en lege flessen. Eén 
keer per week wordt deze 
troep in de desbetreffende 
containers gegooid die in 
de beurt van de supermarkt 
staan. Het is een kleine moei-
te omdat we toch wekelijks 
de grote boodschappen met 
de auto halen. Natuurlijk 
moeten de containers niet 
propvol zitten maar dat pro-
bleem ligt niet bij mij maar 
bij de gemeente. Die moet 
zorgen voor meer containers 
of ze vaker legen.

“Waarom nog slepen, sjou-
wen en zeulen” vraagt de ge-
meente Zandvoort. Dat vraag 
ik me ook af wanneer ik met 
bewondering kijk naar het 
afvalsysteem bij mijn doch-
ter in Leek. Daar is het goed 
geregeld! Een keer per week 
haalt de milieuboer gratis: 
schillen, lompen, glas, oud 
papier, karton, drinkkartons 
en plastic flessen op. Alles zet 
je gesorteerd in kartonnen 
dozen langs de kant van de 
weg. Ben je meteen van al-
les af en is het probleem met 
extra rolemmers opgelost. 
Laten we weer terug gaan 
naar Ukkie de schillenboer, 
de voddenboer en de scho-
len die de kranten ophaalden 
voor een extra zakcentje. Ik 
aarzel niet en blijf bij m’n 
NEE! Ik wacht wel op de 
Zandvoortse milieuboer.  

Nel Kerkman

Volgens mij…

Burgerlijke stand
30 JUNI - 6 JULI 2007 
Geboren: 
Fenna, dochter van: van Raalte, Erik en: Veenhuijsen, 
Monique.
Bas Yanick, zoon van: Molenaar, Johannes Albert en: 
Jansen, Saskia Frieda Albertina.
Joya Nikita, dochter van: van Zweden, Jan Cornelis 
en: Ramalho Martins, Debby.
Mira Zsuzsanna, dochter van: Oonk, Richard Arnout 
en: Balas, Marta Ibolya.

Gehuwd:
Vossen, Ronald en: Koops, Irene Johanna Maria.
Koper, Milco en: Wierdsma, Petra Francisca.
Quant, Walter Leonard en: van Bentum, Jolanda Karin.
Koning, Wietze Johannes Christiaan en: Bolier, Marieke.
de Wit, Jeroen en: Ho-A-Hing, Saskia Sharon Eline.
Bronkhorst, Michiel en: van der Zwan, Vera Daniëlle. 

Overleden:
Kamphuis geb. Porsch, Metje Elisabeth, oud 73 jaar.

Waterstanden
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Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Schreeuw het van de daken
natuurlijk zal ook ons 

vlees u smaken!

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Commissie sprak over spelende
kinderen en toerisme

Een inwoner van de Prof. Zee-
manstraat hoek Lorentzstraat 
beklaagde zich bij de commis-
sie over de last die zijn gezin 
ondervindt van een speelplein 
bij hem voor de deur. Na zich 
al eerder schriftelijk beklaagd 
te hebben werd een klimrek 
verplaatst, maar volgens de 
bewoner ondervindt hij nog 
steeds overlast. De bewoner 
vroeg nu de commissie om 
een uitspraak. Die viel echter 
negatief voor hem uit, onder 
andere omdat de commissie 
één van zijn argumenten dat 
er al voldoende speelgelegen-
heden in de buurt zijn niet 
volgde. Ook vond de commis-
sie onvoldoende argumenten 
om de klager te volgen in 
zienswijze. Een inwoner van 
de Wim Gertenbachstraat 
klaagde over geluidsoverlast 
van jongeren die regelmatig 
een bal schoppen tegen de 
buitenmuur van zijn woning. 
Wethouder Tates zegde toe 
een mogelijkheid te zoeken 
om deze overlast te voorko-
men. 

VVV
Wat betreft het aflopen van 
de overeenkomst met de 
VVV-Zuid Kennemerland 
deelde wethouder Tates mee 
dat overwogen wordt deze 
per 1 januari 2008 te ontbin-
den. Een probleem dat daarbij 

optreedt is het VVV-kantoor 
dat nu nog gevestigd is aan 
het Schoolplein, maar dat 
gezien de plannen voor het 
Louis Davids Carré mogelijk 
op termijn verplaatst moet 
worden. Ook de frequen-
tie dat het kantoor open is, 
is niet zoals verwacht mag 
worden in een badplaats 
als Zandvoort. Tates zei dat 
mogelijkheden tot samen-
werking met het Zandvoorts 
Museum onderzocht worden. 
Ook wordt gedacht aan een 
vestiging bij Circus Zandvoort, 
wat als voordeel zou hebben 
dat het VVV-kantoor dan van 
’s morgens tien tot twee uur 
’s nachts geopend zou kun-
nen zijn.

Jaarrond
Tates toonde zich ingenomen 
met het besluit van de provin-
cie om de openingsperiode 
van een aantal strandpavil-
joens dusdanig te verlengen 
dat jaarrondpaviljoens moge-
lijk worden. Waar Zandvoort 
opteert voor nog vier van 
dergelijke bedrijven, gaat de 
provincie vooralsnog uit van 
drie jaarrondpaviljoens in-
clusief het al bestaande Take 
Five. Een verwezenlijking van 
deze plannen is pas mogelijk 
nadat de raad het bestem-
mingsplan Strand & Duin 
heeft vastgesteld.

In de vergadering van de raadscommissie Projecten & The-
ma’s kwam vorige week woensdag de voortgang van het 
toeristisch economisch beleid aan de orde. Ook werd uit-
gebreid stilgestaan bij de mogelijke overlast van spelende 
kinderen in respectievelijk de Prof. Zeemanstraat in Nieuw 
Noord en de Wim Gertenbachstraat in de Verzetshelden-
buurt. 

Busbaan Zeeweg blijft!

De twee gemeenten voeren aan 
dat overeengekomen is dat er 
een proef zou worden gehou-
den met flexibele busbanen. 
Een ambtelijke provinciale werk-
groep heeft op het allerlaatste 
moment in overleg met de po-
litie besloten dat een flexibele 
busbaan te gevaarlijk is, omdat 
men dan niet kan wennen aan 
de gewijzigde verkeerssituatie. 

Verzoek
Zandvoorts wethouder Wilfred 

Tates en zijn Bloemendaalse 
collega Thera Wolf hebben de 
verantwoordelijk gedeputeer-
de Cornelis Mooij verzocht de 
regeling volgens naar hun me-
ning geldende afspraken uit te 
voeren. Mooij is daar echter 
niet op ingegaan omdat hij van 
mening is dat Bloemendaal en 
Zandvoort van te voren wel ge-
informeerd zijn. Bloemendaal 
en Zandvoort zullen beiden 
blijven aandringen op aan-
passing. 

Bloemendaal en Zandvoort willen dat de provincie de per  
1 juli ingestelde permanente busbanen op de Zeeweg alleen 
toepast als de temperatuur boven de 24 graden komt. Volgens 
beide gemeenten is dit oorspronkelijk zo afgesproken. De  
provincie zal echter niet aan deze wens voldoen.

Vocal Jazz Groep De Biltstars
zorgden voor een feest

De kerk was gelukkig goed ge-
vuld en de toeschouwers, maar 
ook de acht zangers zelf, geno-
ten van een geweldige show. 
Het programma bestond uit 
een mix van hun programma 
‘Perioden met Zon’ en enkele 
‘Korenslag’- nummers, zoals 
‘Get Ready’ en ‘Can’t you feel 
the love tonight’ onder pia-
nobegeleiding van dirigent 
Harold Lenselink. 

Aanstekelijke choreografie 
De grote verdienste van dit 
koor is dat de vier zangeres-
sen en vier zangers niet alleen 
allen een prachtige stem heb-
ben, maar mede door regis-
seur Michael van Buuren een 
aanstekelijke choreografie ten 
tonele voeren. Ook wordt het 
publiek regelmatig betrok-
ken door middel van speci-

fiek oogcontact, bijvoorbeeld 
bij ‘Why did I choose you’. De 
nummers van onder andere 
Ellington, Gershwin en Berlin 
worden a capella gezongen 
en het knappe is dat je geen 
muzikale begeleiding mist, 
want desnoods worden de 
instrumenten door de eigen 
stemmen nagebootst. 

Twee toegiften
Laaiend enthousiast was 
men over het eigenlijk alleen 
door Ramses Shaffy te ver-
tolken lied: ‘Zing, vecht, huil, 
bid, lach, werk en bewonder’! 
De Biltstars brachten, samen 
met de aanwezigen, een ont-
roerende versie ten gehore. 
Terecht werd na afloop een 
daverend applaus hun deel 
en moest het koor tweemaal 
terugkomen voor een toegift. 

Wat was het weer genieten in de Protestantse kerk afgelopen 
zondag! De Stichting Classic Concerts had, net als in 2003, de 
closeharmony groep De Biltstars gecontracteerd. Dat dit een 
zeer goede keus is geweest, bleek ook wel uit het feit dat deze 
groep was doorgedrongen tot de halve finale in EO’s Korenslag. 

2

ZONDAG �5 JULI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. P.N. Renes van Nieuw Unicum
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. M. Wassenaar
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves

Kerkdiensten
Veel beweging bij het zingen
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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)

Herrie
Op maandag 2 juli ging 
de kettingzaag in de grote 
bomen op de hoek Louis 
Davidsstraat en de Cornelis 
Slegersstraat. Delen van de 
bomen verdwenen meteen 
in de houtversnipperaar. 
Echt geruisloos startte dit 
projectonderdeel uit het 
Louis Davidscarréproject ze-
ker niet. Dat ondervonden 
ook de schoolkinderen van 
de Mariaschool en Hannie 
Schaft school. Juist in de 
laatste schoolweek ging de 
omzaagactie van start. Een 
weekje later was beter ge-
weest want dan waren de 
scholen vanwege de zomer-
vakantie gesloten. De plotse-
linge haast voor deze actie 
wekt verbazing op wanneer 
je leest dat na het verplaat-
sen van de noodscholen een 
zeer lange periode volgt voor 
er werkzaamheden plaats-
vinden in het projectgebied. 
Die zijn pas gepland in het 
voorjaar van 2009!

Eindelijk resultaat
Heel lang is het geduld van 
de Zandvoortse skaters op 
de proef gesteld maar ein-
delijk is het er van gekomen. 
Het ontwerp voor de nieuwe 
skatebaan is klaar en de baan 
zal, als alle procedure’s zijn 
doorlopen, geplaatst worden 
op het stukje groen langs het 
fietspad en de spoorbaan 
achter de begraafplaats. Ver 
weg van behuizing zodat er 
weinig overlast zal zijn. Als 
het aan de skaters ligt willen 
ze liever vandaag dan mor-
gen de tijdelijke skatebaan 
gaan testen. Nog even de 
moed er in houden jongens.

Bankje
Aan hetzelfde stukje grond-
gebied langs het fietspad is 
onlangs een nieuw bankje 
gezet. Echter, er is een ver-
zoek gekomen van de ge-
bruikers van het bankje. “Zou 
er misschien aan het bankje 
een leuning bevestigd kun-
nen worden zodat we ’s och-

tends kunnen genieten van de 
zon (als die schijnt) maar dan 
wel met een steuntje in de 
rug?” Een koffiezetapparaatje 
is misschien te veel gevraagd 
maar een rugleuning zal nog 
wel ergens te vinden zijn.

Goed resultaat

Tijdens een alcoholcontrole 
op de Boulevard Paulus Loot 
heeft de politie in de middag-
uren BOB-sleutelhangers uit-
gedeeld aan bestuurders die 
alcoholvrij achter het stuur 
zaten. Ook op het strand wer-
den bedank-BOB’s uitgedeeld. 
Geen van de bijna 200 gecon-
troleerde bestuurders reed 
onder invloed van alcohol. 
Niet alleen de politie besteed 
aandacht aan de BOB, ook 
het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat heeft de BOB-zo-
mercampagne voortgezet. Wil 
je ook een geweldige opblaas-
BOB bemachtigen? Ga dan 
naar: www.jebenttopbob.nl. 
Het gaat natuurlijk alleen om 
de opblaasbob. De naakte man 
(BOB) krijg je er niet bij!

Slecht resultaat
In de maanden juli en augus-
tus wordt er een proef gehou-
den met vrije busstroken op 
de Zeeweg in Bloemendaal. 
Hoewel de proef nog geen 2 
weken oud is ervaren heel veel 
weggebruikers de vrije bus-
baan als slecht en gevaarlijk. 
Zelfs wethouder Wilfred Tates 
vertelde in een interview bij 
ZFM/goedemorgen Zandvoort 
dat hij op het verkeerde been 
is gezet. Volgens Tates zou de 
proef met de vrije busbaan al-
leen uitgevoerd worden, mits 

het warmer is dan 24 graden 
Celsius. Dan wordt namelijk 
ook de extra pendelbus in-
gezet. Alleen vragen wij ons 
af of de weggebruiker bij 24 
graden zijn heilige koe laat 
staan om bepakt en bezakt 
met zijn kinderen in een bus 
naar Zandvoort te gaan.

Reach the Beach
Astrid van de Veld (GBZ), 
die zich altijd heeft in gezet 
voor de verkeersstromen in 
Zandvoort én het behoud 
van buslijn 81, heeft in een 
reactie op de vrije busbaan 
op de Zeeweg ondermeer 
het volgende geschreven: 
“Al drie dagen heb ik kun-
nen ervaren wat dit in-
houdt. Keurig links rijden-
de ben ik al diverse malen 
rechts ingehaald door, soms 
toeterende, scheldende, on-
oplettende en onwetende 
bestuurders. De borden 
met een maximum snel-
heid van 50 zijn nu nog 
weggedraaid, dus nog niet 
geldend. Maar wanneer 
deze zodanig gedraaid wor-
den zodat ook deze gelden, 
voorzie ik vele verkeersin-
cidenten van agressie tot 
boem is ho! (…) De slagzin 
van de provincie is: REACH 
THE BEACH! Mijn slagzin 
is nu: Bereik de kust, als u 
zich maar in wachten be-
rust! Zandvoorters bereidt 
u voor op een langere reis-
duur naar of uit Zandvoort, 
vol met mogelijk gevaar. 
Kies nu niet allemaal voor 
de Zandvoortselaan, dat 
was ik al van plan!” Dank je 
wel Astrid voor je tip.

Zandvoort Alive
‘Ibiza meets Lowlands’-editie

door Stephanie Vork

Het doel van Zandvoort Alive 
dit jaar was een gevarieer-
der, spannender en breder 
muzikaal georiënteerd eve-
nement neerzetten dan voor-
gaande jaren. Een ‘Ibiza meets 
Lowlands’-sfeer, zoals de orga-
nisatie zelf omschreef. Breed 
op muzikaal gebied was het 
zeker. Van funky jazz tot mu-
sicalhits en van elektronische 
funk tot latin house. Door de 
uiteenlopende muzieksferen 
bij de vier strandtenten, kon 
de bezoeker zo van het ene 
naar het andere muziekgenre 
lopen. Mét de blote voetjes in 
het zand. 

Goed sfeertje
Tussen dagen met regen was 
er één droge en zonnige dag 
en dat was 8 juli. Het mooie 
weer zorgde voor een gezellige 
drukte op het strand en voor 

een prachtige zonsondergang. 
Dit maakte het sfeertje com-
pleet.

Samenwerking
Zandvoort Alive werkt sa-
men met Divinity, de orga-
nisators en dj’s van Luxlife 
(georganiseerde feesten in 
het Patronaat, Haarlem). Zij 
hadden hun podium staan bij 
Mango’s Beachbar en het pu-
bliek ging helemaal los. Hier 
was het ook veruit het drukst 
tijdens de avonduren. Doordat 
de doorgang naar Meijer aan 
Zee enigszins geblokkeerd was 
door alle dansende mensen bij 
Mango’s, was het daar weer 
verrassend rustig.

De volgende Zandvoort Alive 
vindt plaats op 12 augustus. 
Met hopelijk weer net zo’n 
mooie zonsondergang en  
relaxt muzikaal sfeertje als  
afgelopen weekend.

Afgelopen weekend was er weer volop actie en vermaak op 
het Zandvoortse strand. Naast het EK Jetski, was er eindelijk 
weer een Zandvoort Alive. Dit grote en erg gezellige strand-
feest was te beleven bij de vier strandpaviljoens Skyline 13, 
Bruxelles aan Zee, Mango’s Beachbar en Meijer aan Zee.

DAMES LET OP: A.S. ZOnDAg 15 juLi 
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag bestaat uit 3 onderdelen: workshop, presentatie Stephanlijn 
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE uLTiMATE-FACE-LiFT …DAMES WEigER DE nAALD En
ERVAAR DEZE BijZOnDERE VORM VAn FACE-LiFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187 
www.neverstoptrying.nl

Zaterdag 14 juli:

”Karaoke”
Aanvang ± 20.00 uur

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

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

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

Zandvoortse 
Courant 

Wij zijn verhuisd!

Het nieuwe adres van de Zandvoortse Courant is:

Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
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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.

Krankzinnig verkeersplan 

De bussen  rechts, de auto’s 
moeten links. Iedereen die de 
Zeeweg een beetje kent, met 
haar lange geschiedenis van 
ongelukken met vaak dodelijke 
slachtoffers, weet dat het nieu-
we verkeersplan voor nog meer 
slachtoffers gaat zorgen. Geen 
vertaling van de tekst bij de 
borden voor onze buitenlandse 
gasten. Een testperiode  in de 
drukste maanden van het jaar! 
Geen onderscheid tussen taxi’s 
en overige personenauto’s. 

Hier heeft een projectteam over ver-
gaderd. Kosten (overheidsgeld!) nog 
moeite (nieuwe verkeersborden) be-
spaard. Het is een krankzinnig plan. 
Het is te gek voor woorden dat de 
belastingbetaler dit soort probeersels 
betaalt. Het is nog triester dat die-
zelfde belastingbetaler straks ook de 
kosten van de hulpdiensten betaalt. 
Het leed van de tientallen slachtoffers 
is overigens niet in geld uit te druk-
ken.  Maandagmiddag 2 juli zag ik 
de eerste slachtoffers al langs de kant 
staan. Hoeveel moeten er volgen?

Maurits van Rijswijk

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

Ze zijn er weer!

De hangcultuur
mosselen

Die eet je bij 
Thalassa

Reserveren: 0235715660
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Burg. Engelbertsstraat 66  Zandvoort

Verzetsplein 44  Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Hulsmanstraat 1 en 1a  Zandvoort 

Vraagprijs: € 435 .000,- k.k.

Dr. De Visserstraat 9   Zandvoort

Vraagprijs:
€ 498.000,- k.k.

• Een charmant vrijstaand woonhuis uit 1905 met verrassende 
indeling, voortuin en besloten patio!

• Rustig gelegen aan de rand van het dorpshart van Zandvoort;
• Begane grond: sfeervolle woonkamer met open haard,  

eetkamer met schuifpui naar patio met houten berging en 
achterom, moderne Bulthaup keuken vzv div. inbouwappa
ratuur, royale achterkamer (slaapkamer) met openslaande 
deuren naar tuin;

• 1ste verdieping: moderne badkamer met ligbad, douche, 
 wastafel, vloerverwarming en 2e toilet, 3 slaapkamers
 (1 met douche);
• Ervaar de charme van deze karakteristieke woning met in 

totaal 6 kamers: uw bezichtiging waard!
• Woonoppervlakte ca. 140 m², perceelgrootte ca. 205 m², 

inhoud ca. 380 m³.

•  Een uniek Bed & Breakfast pension op een toplo-
katie met maar liefst 4 (optie tot 5) verhuurbare 
appartementen, alle kamers met luxe privé-bad-
kamer, in uitmuntende staat!

•	 Souterrain:	o.a.	privé	slaapkamer,	toilet,	douche	ge-
legenheid,	totaal	6	vertrekken,	openslaande	deuren	
naar	de	achtertuin;

•	 Begane	grond:	o.a.	sfeervolle	woonkamer	met	
schouw	met	gashaard,	luxe	semi-open	keuken	vzv	div.	
inbouwapparatuur,	openslaande	deuren	naar	terras;

•	 1ste	en	2e	verdieping:	4	appartementen	(1	met	bal-
kon),	met	o.a.	eigen	koelkast,	koffie-	en	thee	facilitei-
ten,	een	eigen	badkamer	met	douche	en	toilet,	een	
TV,	een	2-persoonsbed	en	een	zitgedeelte;

•	 Heeft	u	plannen	een	Bed	&	Breakfast	in	Zandvoort	te	
beginnen?	Hier	hoeft	niets	meer	aan	te	gebeuren,	u	
kunt	direct	van	start!	

•	 Woonoppervlakte	ca.	185	m²,	perceel	ca.	120	m²,	
inhoud	ca.	450	m³.

Vraagprijs:
€ 595.000,- k.k. 

• Modern wonen in 4-kamer maisonnette met 
privé-parking, 2 terrassen en uniek uitzicht over 
een grote binnentuin met waterpartij!

•	 Gelegen	op	de	begane	grond	en	1ste	verdieping	van	
appartementencomplex	“Korinthe”	in	het	hart	van	
“Park	Duijnwijk”,	in	een	autoluwe,	kindvriendelijke	
woonomgeving;

•	 Speels	ingedeelde	living	met	uitzicht	over	water-
partij	en	toegang	tot	terras,	open	verbinding	naar	
moderne	semi-open	keuken	(vzv	div.	inbouwap-
paratuur)	met	eetkamer,	moderne	badkamer	met	
bad/douchecombinatie,	wastafel	en	design	radiator,	
2	slaapkamers	met	toegang	tot	2e	terras;

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

•	 De	gehele	woning	is	voorzien	van	fraai	laminaatpar-
ket	(brede	vloerdelen),	de	wanden	zijn	gestuukt;

•	 Stijlvol	ingericht	en	uitstekend	onderhouden;	een	
maisonnette	om	direct	te	betrekken!

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	230	m³.

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.   

• Uitstekend onderhouden 50-er jaren half-
vrijstaande woning (2/1 kap) met riante voor- en 
achtertuin, garage en oprit voor meerdere auto’s!

•	 Royale	woonkamer	met	open	haard,	schuifpui	naar	
de	achtertuin,	eenvoudige	keuken	met	bar	en	toe-
gang	tot	achtertuin,	3	slaapkamers	op	1ste	verdieping	
en	4e	ruime	slaapkamer	met	dakkapel	op	zolder,	
moderne	badkamer	met	douche	en	wastafel;

•	 Gelegen	in	geliefde	woonomgeving	op	steenworp	
afstand	van	de	duinen	in	Zandvoort	Zuid	op	een	
perceel	van	ca.	391	m².;

•	 Deze	woning	beschikt	over	een	voortuin	op	het	
zuiden	en	een	besloten	ca.	25	meter	diepe	achtertuin	
op	het	noorden;

•	 Een	woning	verscholen	tussen	het	groen,	welke	
geheel	naar	uw	wens	verder	verfraaid	kan	worden!

•	 Woonoppervlakte	ca.	110	m²,	perceelgrootte		
ca.	391	m²,	inhoud	ca.	275	m³.

Raadhuisplein 4C  Zandvoort

Prijs: 
op aanvraag

• Een zeer luxe penthouse in 2001 volledig gereno-
veerd met maar liefst 240 m² woonoppervlakte!

•	 Dit	appartement	is	onderdeel	van	een	karakteristiek,	
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.

NIEUW

NIEUW

Column Politiek 

Komt het nu omdat Niek 
Meijer vorig jaar op het 
Vrijthof in Maastricht werd 
uitgeroepen tot de fitste bur-
gemeester van Nederland 
of heeft zijn functie als 
trainer bij het Centrum 
voor Conflicthantering in 
Haarlem de doorslag gege-
ven? Het zal het laatste wel 
zijn waarvoor de gemeen-
teraad is gezwicht. Als hij 
Zandvoort na de zomer 
(nou ja, zomer) weer nor-
maal kan bereiken, dus niet 
via de kruip-door-sluip-door 
Zeeweg, wordt hij benoemd. 
Het zal de auto wel worden, 
want van zijn huidige werk-
plaats Ouder-Amstel, dicht 
bij Amsterdam, kan de reis-
tijd per openbaar vervoer 
tot een uur en drie kwartier 
oplopen.

Lange tijd is Niek Meijer me-
diator geweest. Een mooi 
Engels woord voor iemand 
die conflictpartijen bij el-
kaar brengt, zonder zelf in-
houdelijke sturing te geven. 
Ook wat dat betreft kan hij 
zich in Zandvoort heerlijk 
uitleven.

Of is de gemeenteraad wel-
licht onder de indruk van 
de manier waarop Meijer 
met zijn commissie de her-
indeling van Bennebroek 
begeleidde? Zonder één 
woord van kritiek werd 
de kleinste gemeente van 
Noord-Holland recentelijk 
bij Bloemendaal gevoegd. 
Misschien een voorbode 
voor Zandvoort, je weet 
maar nooit.

Niek Meijer, die ze in 
Medemblik ook heel graag 
wilden hebben (en waar ze 
nu ruzie hebben waarom dat 
niet is gelukt), staat tussen 
de mensen, is toegankelijk 
en heeft een luisterend oor 
voor iedereen. Tenminste, 
dat werd gevraagd in de 
profielschets voor de nieu-
we burgemeester. Dus dan 
gaan we daar, positief als 
we zijn, maar van uit. 

Welkom en veel succes!

Hans Botman

Mediator

Van der Meer Video Studio

In opdracht van de gemeente 
registreerde Jan ook het af-
scheid van burgemeester 
Rob van der Heijden in de 
Protestantse kerk op 29 juni 
jongstleden. “De gemeente-
lijke afdeling PR en Toerisme 
heeft het voorstel liggen om 
de hele serie hoogtepunten 
op een DVD in de hoogste 
kwaliteit (veel beter dan op 
YouTube) uit te brengen. Deze 
zal dan als uitstekend promo-
tiemiddel gebruikt kunnen 
worden en op diverse punten 
te koop worden aangeboden. 
Talloze Zandvoorters kunnen 
daarop zichzelf nog eens te-
rugzien, zoals het door 6000 
Zandvoorters gezamenlijk 
eten aan zee (gaan we dit re-
cord nog eens verbeteren?). 
Nog meer mensen waren bij 
het openluchtconcert van Lee 
Towers en Jan Rietman, het 
jazzfestival, de intocht van 
Sisi (Pia Douwes), alles staat 
op deze DVD.” 

Al 20 jaar
Zijn Global Digital Video-
graphers Centrum bestaat nu 
al 20 jaar. Ooit thuis begonnen, 
later in het Palace Hotel en ho-
tel Triton en nu aan de Passage 
14-16. Ja, ook veel TV-camera-
mensen en artiesten gaan bij 
deze videogoeroe in de leer 
in een bijzonder goed geou-
tilleerd bedrijf. Jan heeft ook 
een uitgebreid assortiment 
toebehoren voor juist de klei-
nere compacte camera’s. Van 

windkapje voor de microfoon 
tot statieven die zwevende op-
names kunnen maken.

Zandvoorts Video 
Journaal 
In 1986 startte hij ook het 
Zandvoorts Video Journaal 
en hij heeft nog talloze op-
names van Zandvoorters die 
toen o.a. Koninginnedag of 
het Jazzweekend  bezochten. 
Zelfs het oude Ajax-team 
met Johan Cruyff, Van Basten, 
Gullit en Rijkaard tegen 
Zandvoortmeeuwen en het 
optreden van Candy Dulfer bij 
Take Five staan op tape. 

Super8 op DVD
Bedrijven kunnen bij hem 
webclips laten produceren 
en via hun eigen site hun 
product(en) bewegend laten 
zien. Met zijn opgedane er-
varing met de nieuwste ap-
paratuur geeft hij dan weer 
les aan gevorderde filmers uit 
Nederland en België. Een van 
de andere activiteiten waar 
Jan bekend om staat is het 
overschrijven van de zeer oude 
Super8 smalfilmpjes op DVD. 
Groot voordeel is dan dat je ze 
makkelijk voor een ieder zelf 
kunt kopiëren en je zelf ook 
van ieder plaatje een fotootje 
in een hele redelijke kwaliteit 
kunt maken. 

Jan van der Meer werkt 
uitsluitend op afspraak. 
Tel. 06-54201967.

Wie op Google zoekt op het woord ‘Zandvoort’ komt op maar 
liefst 4.630.000 sites terecht. Wie zoekt op ‘Zandvoort 700’  kan 
op 165.000 sites zien wat een geweldige impact dat feest heeft 
gehad op de promotie van onze badplaats. Bovenaan in de top 
tien staat de site van Zandvoorter Jan van der Meer. Al meer 
dan 10.000 bezoekers keken op www.global-dvc.org  naar de 
diverse korte films met de hoogtepunten van Zandvoorts 700 
jarig bestaan in 2004: een uitstekende Zandvoort Promotie die 
ook bij de gemeenteraad niet onopgemerkt is gebleven.

door 
Erna Meijer

Vorige week heeft de Zandvoortse gemeenteraad Mr. Niek 
Meijer voorgedragen om als nieuwe burgemeester Rob van 
der Heijden op te volgen. Meijer vindt zichzelf een echte be-
stuurder en geen politicus, ondanks dat hij voor zijn partij 
(VVD) in de gemeenteraad van Leerdam heeft gezeten. Hij wil 
zich de komende jaren inzetten voor de vele uitdagingen die 
volgens hem Zandvoort biedt.

door Joop van Nes jr.

Meijer denkt dan met name 
aan de dynamiek van de om-
liggende natuur, het toerisme, 
het verkeer, (geluids)overlast, 
de herinrichting centrum, de 
toekomstvisie, het circuit en 
ga zo maar door. Na zijn studie 
rechten aan de RU-Groningen, 
heeft Meijer twintig jaar in de 
advocatuur gewerkt en vond 
dat toen genoeg. Hij zocht een 
functie met veel verantwoor-
delijkheid en een grote mate 
van vrijheid. Daarnaast was 
hij al heel lang geïnteresseerd 
in het openbaar bestuur en 
dan met name het gemeente-
bestuur. 

Het kan anders 
Een baan als burgemeester 
zou dus voor hem een mooie 
uitdaging zijn. Meijer denkt 
ook dat het anders kan en dat 
de inwoners dat ook willen. Hij 
houdt niet van langs de kant 
staan en besloot ruim vier jaar 
geleden te solliciteren naar 
een post als burgemeester.

Veel taken
Zijn eerste gemeente was het 
Noord-Hollandse Wognum, 
waar hij veel taken had naast 
de wettelijke taken. Toen 
Wognum met Medemblik 
ging fuseren, moest Meijer 
zijn heil elders gaan zoeken 
en vond dat in de gemeente 
Ouder-Amstel. Daar volgde 
hij per 1 maart 2007, als waar-

nemend burgemeester, onze 
oud-plaatsgenoot Jaap Nawijn 
op, die als burgemeester in 
Heemskerk aan de slag ging. 

Wederzijdse klik
Meijer was niet echt verrast 
met de telefonische medede-
ling van Pim Kuijken dat hij zou 
worden voorgedragen. “De ge-
sprekken met de vertrouwens-
commissie waren zeer intens 
en van een uitstekend niveau. 
Je merkte dat er wederzijds 
een klik was. Uiteraard ben ik 
wel erg blij dat ik het uiteinde-
lijk ben geworden.”

Brede interesses
Zijn interesses liggen hoofdza-
kelijk bij mensen en wat hen 
beweegt; verder is hij in veel 
zaken geïnteresseerd. Juist van-
wege die brede interesse zocht 
hij een functie waarin dat tot 
z’n recht komt. Niek Meijer 
zal, als alles goed gaat, rond 
half september bij Koninklijk 
Besluit de nieuwe burgemees-
ter van Zandvoort worden.

Niek Meijer 
is een echte bestuurder

Het afscheid als burgemeester van Zandvoort is 
voor mijn echtgenote en mij onvergetelijk geweest. 
Zowel de verschillende officiële bijeenkomsten 
op 29 juni, als ook de veelzijdige culturele 
manifestaties op 30 juni hebben een onuitwisbare 
indruk op ons achtergelaten. Wij danken allen 
van harte die een bijdrage hebben geleverd dit
afscheid tot een hoogtepunt in ons leven te maken.
M.R. van der Heijden

Mr. Niek Meijer

(Advertentie)
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kwam. Uiteindelijk is er een 
lift gekomen maar niet naar 
ieders tevredenheid. Volgens 
Bep had de lift beter op een 
andere plaats van het station 
kunnen staan en is de lift-
ruimte eigenlijk te klein van 
formaat. 

Geen zeurpiet   
Het motto van Bep Nieuwen-
burg is: “Niet zeuren. En als je 
iets wilt, dan maoet je er zelf 
op af gaan.” Zo was ze drie 

jaar geleden de animator 
van de eerste mobili-

teitsdag en heeft ze 
erg genoten van 

de mobiliteitsdag 
2007.  “Het was 
een ontzettend 
gezellige dag, per-
fect georganiseerd 
en zeker voor her-
haling vatbaar.” 

Ook raakt ze niet 
uitgepraat over de 

strandrolstoelen die 
bij diverse strandpavil-

joens staan. “Een geweldig 
initiatief, vooral nu er meer 
stoelen aanwezig zijn en de 
informatiebordjes eindelijk 
op ooghoogte hangen.” Trots 
laat ze de foto zien waar ze 
als fotomodel in de strandrol-
stoel zit, met haar kleindoch-
ter die de stoel duwt. Reken 
maar dat ze al halsreikend 
uitkijkt naar de elektrisch 
aangedreven strandrolstoel 
die al in Walcheren geïntro-
duceerd is. We weten zeker 
dat Bep Nieuwenburg de 
eerste is die zich aanmeldt 
voor een proefdemonstratie 
op ons eigen strand. En… als 
het té lang gaat duren, is één 
telefoontje genoeg naar de 
desbetreffende instantie. De 
aanhouder wint.
 

De keus voor Bep Nieuwenburg als dorpsgenoot was snel ge-
nomen. Want wie kent deze bijzondere dorpsgenoot niet? Ze 
is overal met haar scootmobiel in het Zandvoortse te vinden. 
Verder is ze kordaat, ondernemend en volhardend en zet zich 
tomeloos in voor de mindervalide medemens in Zandvoort. 

Dorpsgenoten

De wieg van Bep Nieuwenburg 
stond in Amsterdam en daar 
heeft ze tot 1946 gewoond. 
Samen met haar man had 
ze een atelier in maatwerk-
kleding. Zandvoort trok het 
pas getrouwde echtpaar 
Nieuwenburg wel aan 
en ze besloten naar 
de badplaats te 
verhuizen. Na di-
verse huisadres-
sen woont Bep 
Nieuwburg al-
weer 21 jaar met 
veel plezier in 
het aangepaste 
benedenappar-
tement van het 
wooncomplex ‘Arie 
Kerkman’. Het is een 
heerlijke woning met 
rondom tuin en lekker 
dicht bij het centrum. Wat wil 
een mens nog meer?

Niet achter de geraniums
De 88 jarige Bep Nieuwenburg 
is niet iemand die rustig thuis 
kan en wil zetten. Lekker bezig 
zijn en overal naar toe gaan 
daar is Bep wel voor te porren. 
Onlangs ontdekte ze dat je 
elke dinsdagmiddag heerlijk 
in de Bibliotheek kunt eten. 
“De tafels zijn keurig gedekt 
en de borden zijn zelfs ver-
warmd. Wanneer kom je ook 
eens mee eten?” Ook is ze al-
tijd alert. Zodra er een stoep 
wordt bestraat vraagt Bep “of 
er wel gedacht is aan een goe-
de op- en afrit.” Zo niet dan 
gaat er een telefoontje naar 

de desbetreffende ambte-
naar. Maar nooit zal ze verge-
ten om ook een “dank je wel” 
te sturen als haar verzoek is 
ingewilligd. 

Stationslift
Eigenlijk is Bep altijd een 
bezig bijtje geweest. Samen 
met Hanneke Jongsma or-
ganiseerde ze, als actief lid, 
menig feestgebeuren bij het 
Zandvoortse Vrouwenkoor. 
Tevens heeft ze aan de wieg 
gestaan van de bridgeclub 
bij ‘Vrouwen van Nu’, waar ze 
bridgedrives verzorgde in De 
Krocht en later in de Koffie 
Corner. Laat je het woord 
stationslift vallen dan schiet 
Bep in de lach en vertelt hoe 
ze 10 jaar lang strijdvaar-
dig bij de gemeente aan de 
bel heeft getrokken om te 
vragen wanneer er een lift 

Hoogzomers weekeinde verwacht!
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

                       Bep Nieuwenburg

Bep Nieuwenburg

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 19 21 25 28 

Min 14 15 15 17

Zon 20% 25% 40% 45%

Neerslag 35% 30% 25% 30%

Wind wzw.4  wzw.4 zw. 3-4 zuid 3-4 

Tekst en foto Nel Kerkman

Het absolute dieptepunt van deze zomer lijkt nu wel voor-
bij en er is zelfs zicht op (hoog)zomerse warmte in het 
komende weekeinde. De hoge temperaturen houden we 
waarschijnlijk een groot deel van volgende week.

De niet aflatende wisselval-
ligheid blijft voorlopig (ook 
in de nieuwe week) evenwel 
een thema, zodat geen spra-
ke zal zijn van hyperstabiel 
droog en warm zomerweer, 
hetgeen vorig jaar juli een 
zeer opvallend item was. 

Het voorbije weekeinde ver-
liep prima en zondagochtend 
ontwaakten Zandvoort en 
Bentveld in een serene rust 
met een knalblauwe lucht en 
windstilte: een zeldzaamheid 
dit seizoen. Opvallend waren 
de prachtige wolkenluchten 
later met ‘klauwen en haak-
jes’. Deze vanuit het westen 
opkomende ragfijne wind-
veren op circa acht kilome-
ter hoogte sierden een groot 
deel van de lucht.

Meestal duiden deze zoge-
naamde poolbanden op een 
weersverandering en zo ook 
deze keer, want de wisselval-
ligheid stak weer de kop op 
begin deze week. We hebben 
het geweten met regionaal 
hoosbuien en waterhozen. 
Maandagochtend rond tien 
uur was er op vijf mijl uit de 
kust een gigantische brede 
waterhoos te zien, aldus 
een medewerker van de red-
dingsbrigade. 

Komende dagen behoeven we 

nog weinig verandering in het 
verre van rooskleurige weer-
beeld te verwachten, maar 
de temperaturen gaan dus 
geleidelijk in de lift. Het lijkt 
erop dat van thermisch stunt-
werk niet echt sprake zal zijn 
het aanstaande weekeinde 
en het kwik beweegt tussen 
de 25 en 30 graden. Maar met 
wat geluk bereikt een deel van 
de tropenhitte ons net wel en 
worden plafonds van 32 gra-
den gerealiseerd, voorname-
lijk in Zuidoost-Nederland.

Het strandweer belooft bijzon-
der goed te worden zaterdag 
en zondag! Deze donderdag 
blijft het licht wisselend met 
een (vrij kleine) regenkans en 
ongeveer normale temperatu-
ren. Een enkele bui of wat regen 
houden we ook vrijdag nog. 

Hoofdkenmerk van de zomer 
2007 blijft dus nogmaals die 
voortdurende wisselvalligheid. 
Het is alweer erg lang geleden 
dat we eens een hele week 
geen druppel regen hebben 
mogen noteren in dit land. We 
kunnen eigenlijk nu al conclu-
deren -even in het midden la-
tende wat augustus ons bren-
gen moge- dat we een (veel) 
te warme en (veel) te natte 
zomer krijgen uiteindelijk.

weerman Marc Putto   

Cash en Carry
Italiaanse delicatessen

wijnen
Lijnbaan 77, 1969 ND Heemskerk

Tel. 0251-247204, Fax 0251-249504
www.smeraglia.nl

Smeraglia

 groothandelHoreca

De plek met het mooiste uitzicht waar je ook nog lekker kunt lunchen, 
heerlijk kunt dineren, gezellig borrelen in de lounge of 

op het prachtige panorama terras en dát het hele jaar door
Is op zoek naar enthousiaste collega’s :

Bedienend personeel
Koks

Wij vragen van de kandidaten een beetje horeca ervaring, 
een gezonde dosis verstand en je moet stressbestendig zijn.

Leeftijd vanaf 20 jaar

Voor meer informatie bel of mail naar 0235731700 – info@tropenaanzee.nl 
t.a.v.  Naomi Manuputty.

Berg Friet 
Gezocht 

parttime medewerkers 
Wij zoeken enthousiaste medewerkers
voor in de weekenden en vakantieperiodes
In de vakantieperiodes is extra werk mogelijk.
Lijkt het je leuk neem dan contact met ons op.
Wij zijn te bereiken op onderstaande nummers. 
Boulevard Barnaart, Zandvoort
06-42511363 Samantha Berg
06-46015728 Mike Webster 
De enige met zelfgemaakte verse 
friet op de Boulevard!
Met wel 18 soorten saus en een
ruim assortiment snacks en als
toetje een zuivelvers softijsje.

Donderdag 19 juli

Prijsuitreiking
Kortebaandraverij

met
Live Muziek

direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 

06 11391478

Kinderfeestje 
organiseren?

Zoekt 
voor de maanden juli/augustus 

TOILETJUFFROUW
Voor meer informatie 
Tel. 023 - 571 57 07

Strandpaviljoen 23 Zandvoort

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke 
zandkorrels €�0,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
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

.................
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 (in-
gang Willemstraat 20, 

1e 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
.................

 Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. 

Met garantie en KvK.

ZANDKORRELS

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

C U L T U U R

door Nel Kerkman

Roest rust
Samen met de Haarlemse 
kunstenaar Eric van 
Spronsen onthulde de 
zesjarige Desirée Randag 
het kunstwerk in de tuin 
van de bibliotheek. Desirée viel 
deze eer te beurt omdat zij in 
de bibliotheek het 250.000ste 
boek kwam halen. Samen met 
de kunstenaar gooide Desirée 
een emmer water tegen 
het beeld. Dat was precies 
de intentie van de kunste-
naar omdat zijn plastiek uit 
Cortenstaal is gemaakt. Het 
water bij de onthulling was 
functioneel bedoeld, om aan 

bus. Voor het beeld 
moet straks weer 
een mooi plekje ge-
vonden worden als 
de bibliotheek gaat 
verhuizen naar het 
Louis Davidscarré. 

Eric van 
Spronsen
Va n  S p r o n s e n 
heeft de Konink  
lijke Academie van 
beeldende Kunsten 
doorlopen. Hij is 
een kunstenaar die 
zich manifesteert 
als beeldhouwer. 
Na zijn studie is hij 
zich gaan toeleg-
gen op het beeld-
houwen met staal 
als voornaamste 

materiaal. Hij is een mathe-
maticus. Zijn sculpturen wor-
den door hem zeer zorgvuldig 
doorgerekend en op schaal 
gemaakt om het object van 
alle kanten te kunnen bekijken 
en onderzoeken. De geometri-
sche en wetmatige eigenheid 
van de kubus vormt voor deze 
kunstenaar een voortdurende 
bron van studie, onderzoek en 
inspiratie.

te geven dat het niet erg is dat 
het materiaal gaat roesten. 
Het proces zet zich echter niet 
voort en de roestlaag wordt 
een beschermend laagje voor 
het staal. Het kunstwerk is een 
compositie met vijf Tetraëders 
(viervlak) die de functie van de 
bibliotheek weergeven. Het 
beeld is representatief voor 
de kunst van Van Spronsen, die 
zijn oorsprong vindt in de ku-

Titel: 
 geen
Onthulling: 
 1978
Materiaal: 
 Cortenstaal 
Afmeting hoogte:  
 2.50 m 
Plaats: 
 Openbare Bibliotheek, 
 Prinsesseweg
Beeldhouwer: 
 Eric van Spronsen

Beeldig Zandvoort

‘Wie naar een ander wijst 
richt drie vingers op zichzelf.’

Marco Termes

Spreuk van de week:

van Afrikaanse songs met be-
geleiding van een djembé (een 
Afrikaanse trommel) stonden 
op het programma.

“Ons koor bestaat uit onge-
veer 70 personen en wij treden 
regelmatig op, onder andere 
in bejaardentehuizen in de 
regio. Wij studeren heel slim, 
hebben geen tekstboek, maar 
alle koorleden krijgen een CD 
met de teksten en kunnen zo 
ook thuis of onderweg in de 
auto de nieuwe liederen on-
der de knie krijgen”, aldus een 
enthousiaste dirigent.

Het tweede gedeelte van het 
openluchtconcert vond plaats 
bij Kaaswinkel Tromp, waar 
ook weer een wisselend reper-
toire werd gezongen. OVZ: dit 
is voor herhaling vatbaar!

Openluchtconcert Just for Fun
Toen Peter Tromp van Classic Concerts een aanvraag kreeg of hij 
een koor in Zandvoort wilde laten optreden, dacht hij in eerste 
instantie aan zijn stichting. Toen daar echter niet voldoende fi-
nanciën voor aanwezig waren, stapte hij in zijn hoedanigheid 
van penningmeester van de Ondernemersvereniging Zand-
voort (OVZ) naar 
zijn bestuur. Dat 
was enthousiast 
en onder de vlag 
van OVZ kreeg 
Just for Fun de 
gelegenheid om 
tijdens een open-
luchtconcert uit 
te pakken.

Gelukkig, de zon scheen weer 
eens en het bleef droog! Onder 
die prettige omstandigheden 
was het zaterdag jongstleden 
voor het winkelende publiek 
een genoegen om plaats te 
nemen op de bankjes van het 
Raadhuisplein. Het concert dat 
OVZ aan de inwoners, toeris-
ten, ondernemers en het win-
kelend publiek van Zandvoort 
aanbood, werd zeer op prijs 
gesteld. “Toch leuk, al die ac-
tiviteiten die er voor zorgen 
dat het in het dorp gezellig 
is”, aldus een voorbijgangster. 
Het concert werd verzorgd 
door het koor Just for Fun uit 
De Zilk. Onder leiding van di-
rigent Maurits Draijer zongen 
ruim veertig leden van dit koor 
een gevarieerd programma. 
Liederen van Andrew Lloyd 
Webber, maar ook een medley 

Subsidie voor Knipscheerorgel

De stichting kwam nog € 5.000 
tekort. Maar door deze subsi-
die, aangevuld met een be-
drag van € 2.731 van stichting 
Strandkorrels, kan de gehele 
restauratie betaald worden. 
Toch is nog niet alles gedekt. Er 
zijn in de loop van het jaar nog 
zaken ontdekt die van tevoren 
niet in te schatten waren. Zo 

moest de balgkamer geheel 
worden gerestaureerd, moest 
het klankbord tussen muur en 
orgelpijpen opnieuw worden 
gestuukt en moet het balkon 
opnieuw in de verf worden 
gezet. Daarom zal de stichting 
Restauratie Knipscheerorgel 
doorgaan gelden binnen te 
halen.

Het college van B&W heeft besloten om een bedrag van € 2.269 
als subsidie aan stichting Restauratie Knipscheerorgel over te 
maken. Het bedrag komt bovenop het indirecte bedrag dat de 
gemeente schenkt via het Casinofonds.

Succesvol weekend Klaas Koper

Ter gelegenheid van 1100 jaar 
Zoetermeer was er een omroe-
perconcours opgenomen in de 
festiviteiten van afgelopen 
zaterdag. Met bijzonder veel 
publiek werd het concours op 
het Promenadeplein georga-
niseerd, te midden van histori-
sche kwakzalvers, ganzenhoe-
ders, ambachtelijke zalmrokers 
en een heuse heksenwaag. 
Bijzonder aan dit concours was 
dat het publiek de jury was. 
Iedereen kon een beoordelings-
formulier krijgen om zodoende 
de einduitslag mee te helpen 
bepalen. Het dient gezegd, het 
publiek had er goede kijk op. De 
podiumplaatsen werden bezet 
door Henk v/d Nieuwenhuizen 

uit Oisterwijk (1), Klaas Koper 
(2) en Theo Tankink uit Zelhem 
(3).

Verschil moet er zijn
Zondag in Ravenstein, waar de 
jaarlijkse braderie Samen op de 
Koffie voor de 29e keer werd ge-
organiseerd, werd door de om-
roepers gestreden om de fel-
begeerde Toon Janssen bokaal. 
Zoals op de laatste concoursen 
het geval was, maakten ook nu 
weer Henk v/d Nieuwenhuizen 
(Nederlands kampioen 2006) 
en Klaas Koper (Nederlands 
kampioen 2004 en 2005) de 
dienst uit. Met slechts één punt 
verschil ging de bokaal voor de 
3e keer mee naar Oisterwijk.

Onze dorpsomroeper Klaas Koper heeft zich weer eens van zijn 
beste kant laten zien. Afgelopen weekend heeft hij zowel in 
Zoetermeer als in Ravenstein een tweede plaats behaald in het 
Nederlands kampioenschap voor dorps- en stadsomroepers.

Cabaret Nar
Zaterdag 14 juli a.s. treedt 
Cabaret Nar op in gebouw De 
Krocht, met het programma 
‘Your Youp for you’ en sluit 
hiermee een tournee langs 
de Nederlandse Noordzeekust 
af. Het programma ‘Your Youp 
for you’ is een soloprogramma 
van Youp van ‘t Hek (19), die 
hiervoor ook zelf alle tekst en 
muziek schreef en die met 
dit programma al bijna een 
jaar speelt. Het programma is 
zonder politiek en vrij luchtig, 
zodat de mensen er meestal 
vrolijk uitkomen.

Na dit optreden zal Youp op 
zijn vakantie de laatste hand 
leggen aan het nieuwe pro-
gramma dat half november 
in première gaat. 

Gelezen in het  
Zandvoorts Nieuwsblad van 

donderdag 12 juli 1973:

NU VOOR 1 EURO:
Theoriecursus

Voor auto-, motor- en
brommerrijbewijs.

www.theorievoor1euro.nl
.................

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

.................
Klein hotel in Zandvoort 

vraagt Studente voor 
receptiewerkzaamheden. 

Havo niveau. 
Tel. 5713466

.................
Gevraagd: 

jonge dames 
voor erotiek. 
€125 per uur. 

Discretie verzekerd. 
Tel. 5716998

.................
Welke Teckel

liefhebber/ster zegt 
tegen dit langhaar 

Teckel pupje
 “kom maar lekker 

bij mij wonen.” 
Inl. W.I. Woters, 

tel. 5714695
.................

Sandbar zoekt
bar medewerk(st)er
Leeftijd v.a. 21 jaar
Info 06-46494017

.................
Voor al uw 

metselwerk: 
bel 06-13199256  
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Week 28 • 2007
Juli
Kermis: Op de parkeerplaats van 
Circuit Park Zandvoort

Stranddans: 
“Rise fall out in” van Dylan Newcomb. 
Take Five, vanaf 21.00 uur

Kortebaandraverij: 
Paardenraces in de Zeestraat

Tropicana Festival: Openlucht 
muziekfestival in het centrum

Swingsteesjun: 
Rookvrij dansen op het strand 
bij Take Five, vanaf 19.00 uur

Wielerronde / Solexrace:
Profronde van Zandvoort door de 
straten in het centrum, gevolgd 
door een nationale solexrace

Circuit Park Zandvoort: DTM races 

Swingsteesjun: 
Rookvrij dansen op het strand 
bij Take Five, vanaf 19.00 uur

Tweede openluchtconcert in twee weekenden



Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting

 Waanzinnig veel 
nieuwe artikelen!

Wijn uit de Dordogne
Resplandy – Rood, wit en rosé
Per fles van € 4,95 nu € 3,95

6 flessen voor € 19,95 

De hele maand juli:
Bij �0 stokjes kipsaté

gratis
500 gram aardappelsalade

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

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
Gele room appelvlaai 
van 12,95 voor 11,50.

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
5% extra korting. 

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Onderhoudsproducten 
voor meubelen en leer 

Normaal € 8,95: Met pas: € 2,95!
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen 

ook op: 
www.zandvoortpas.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 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. www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
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

H H H H H

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

20% korting op
bruisende workshop
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Mmmm……
EEN LEKKERE TRAKTATIE

BIJ BOEKING VOOR 
ZANDVOORTPASHOUDERS

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527
Aanbieding voor 

ZandvoortPas houders:
Nasi - of bamibal 

voor €1,-

Voor alle ZandvoortPashouders de 
aanbiedingen van deze week

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

COMFORT ZONWERING ZANDVOORT
ZEESTRAAT 34 TEL:5746390
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG, WOENSDAG, 
DONDERDAG EN ZATERDAG VAN 11.00- TOT 17.30 UUR

Zeestraat 34 Zandvoort tel. 023 - 574 63 90
Rijksstraatweg 88-90 Haarlem tel. 023 - 538 09 89

Breed  uitval 250  uitval 300
300 € 850,-  xxx
350 € 890,-  € 940,-
400 € 930,-  € 980,-
450 € 970,- € 1020,-
500 € 1010,- € 1060,-
550 € 1050,-  xxx

Inclusief elektrische bediening.
Leverbaar in creme-wit en tech. zilver

Op maat gemaakt.

Meerprijs afstandsbediening
Incl. wandzender € 120,-

Prijsdoorbraak!
Knikarm-terrasscherm

Bonito
elektrisch bediend scherm 500 x 250 cm

Bonito

- Prijsdoorbraak
- Mooie ronde vormgeving
- Inlooproller sluit goed
- Op maat gemaakt
- 3 jaar garantie
- Levertijd 3 weken
- RAl 9001 en tech. zilver
- Doek: Swela. Dickson en Tibelly
- Maximale breedte 550 x 250 uitval
- Maximale breedte 500 x 300 uitval

ZON-WINDAUTOMAAT MET AFSTANDBEDIENING

AANBIEDING € 275,-

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Leverkaas+
Gekookte worst+

Cornedbeef

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Vaste planten 
en éénjarige

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

Elke maand wordt door vinologe Judith van Gelder een bepaalde wijn-
streek 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 Colchagua Vallei ligt in 
het midden van Chili, in de 
regio Valle Central. Dit ge-
bied ligt ingeklemd tussen 
twee bergketens: de zeer 
hoge Andes en het aan-
zienlijk minder hoge kust-
gebergte in het westen. 
Binnen de Valle Central zijn 
weer enkele valleien te on-
derscheiden die het smelt-
water van de Andes afvoe-
ren naar de Grote Oceaan. 
Door middel van een inge-
nieus systeem van goten en 

geulen wordt het smeltwater 
aangewend voor irrigatie van 
de wijngaarden. 

In de valleien bestaan wijn-
routes die op eigen gelegen-
heid kunnen worden afgelegd. 
Bij sommige wijnroutes kom 
je langs heel verschillende 
wijnhuizen, worden er ook 
cursussen gegeven en zijn er 
gastronomische lunches of di-
ners. Met een gids kunnen de 
wijngaarden worden bezocht, 
waarbij ook aandacht wordt 

Geografisch beschouwd is Chili het meest fascine-
rende land van Zuid-Amerika. Het land ‘waar de 
aarde eindigt’, herbergt verscheidene geografische 
en klimatologische verrassingen. Het land kent gro-
te temperatuursverschillen tussen dag en nacht in 
de zomer. De vele zonuren en   relatief hoge voch-
tigheidsgraad door de ligging langs de oceaan, zor-
gen voor het bijna ideale wijnbouwklimaat.

besteed aan de omringende 
natuur, dorpjes en bergen. Er 
kan ook vaak een combinatie 
gemaakt worden met paard-
rijden, mountain biking, gol-
fen of bezoeken aan musea. 
Misschien kunt u zelfs een 
traditionele koetsenoptocht 
(recorridos) meemaken.

Een van de wijnhuizen die 
een bezoek waard is, is Casa 
Silva. Ze hebben een prachtig 
hotel en restaurant in typisch 
Chileense stijl. Daarnaast is 
het één van de meest bekroon-
de en gewaardeerde wijnhui-
zen in Chili. In 2000 werd het 
bedrijf zelfs tot de beste wijn-
producent van Zuid-Amerika 
uitgeroepen. Het bedrijf is 
ontstaan toen de Franse wijn-
boer Emile Bouchon door de 
gevreesde phylloxera (de druif-
luis waar ik vorige maand over 
schreef) Bordeaux als wijn-

streek ontvluchtte en zich ves-
tigde in de Colchagua Vallei in 
Chili. Hier stond de wijnbouw 
nog in de kinderschoenen. Met 
zijn kennis van wijnen plantte 

hij rond het 
begin van de 
vorige eeuw 

als eerste kwalitatief hoog-
waardige wijngaarden aan 
waar nu letterlijk en figuur-
lijk de vruchten van geplukt 
worden. Kwaliteit heeft altijd 
hoog in het vaandel gestaan 
bij de familie Silva: alle druiven 
worden met de hand geplukt 
en bij binnenkomst nogmaals 
geselecteerd.

De wijn van deze maand is af-
komstig van de Sauvignon Gris 
druif. De Sauvignon Gris is een 
niet veel voorkomend druiven-
ras. Het is wel een oud ras en 
verwant aan de Sauvignon 
Blanc. De druiven produceren 
echter een hoger suikerniveau 
waardoor de wijn een inten-
sere geur heeft en een krach-
tiger smaak. De Sauvignon 
Gris stokken werden door de 
familie Silva per toeval ont-
dekt tussen de aangeplante 
Sauvignon Blanc stokken. Het 

is wel een op de Sauvignon 
Blanc lijkende druivensoort, 
maar de kleur van de druiven 
is meer roze. 

De wijn van de maand, die ik  
heb gekocht bij Wijnkoperij 
Hans Moolenaar in Bloemen-
daal (achter de Albert Heijn), 
heeft een bleekgele kleur en 
een prachtige, intense, bloe-
mige geur met daarnaast 
kruisbessen en ananas. De 
smaak is verrassend, met ci-
trus en erg kruidig! De wijn 
heeft mooie zuren en de af-
dronk is prachtig lang. Een 
verse vissalade lijkt mij er 
heerlijk bij, maar ook een vis 
van de grill. Een heel aparte 
wijn en verre van alledaags!

Wijn van de maand:
Casa Silva – Sauvignon gris 
– Colchagua Vallei - Chili - 
2006
Per fles 
€ 9,95

J. van Gelder 
(vinoloog)

Juli Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Lemon Kip
  (kip met citroensaus)

* Broccoli met Tahoe 

* 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*

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig .

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Vakantie
Wij gaan er even tussenuit.
Van maandag 16 juli t/m 
maandag 6 augustus.
Dinsdag 7 augustus zijn 
wij weer open.
Met vriendelijke groeten,
”Jef en Henk Bluijs”

maak nu kennis met 

de reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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

De krant lezen op internet?
Kijk op www.zandvoortsecourant.nl 

Honderd Cols van de Tour de France (2/3)
Afgelopen zaterdag startte in Londen de 94e Ronde van 
Frankrijk. Zandvoorter Piet Visser heeft alle honderd cols 
beklommen die ooit in de Tour zijn opgenomen. Hieronder 
het tweede deel uit zijn dagboek: 

6e dag: Cereste – Logis 
du Pin (136 km)
Op weg naar Gorges du 
Verdon, hetgeen een in-
drukwekkend geheel is. In 
de diepte zie je waterfiet-
sen als stipjes. Ik was hier zo 
mee bezig dat ik een afslag 
miste en dat 12 km niet door 
had. Rechtsomkeert en toch 
maar terug. Zo’n 15 km voor 

Logis hadden de 
d o n d e r w o l ke n 
mij gevonden en 
gaven mij een 
koude dou-
che.

7e dag: 
Logis du Pin 
– St. Etienne de 
Tinee (129 km)
Na een prima ont-
bijt rond 08.30 
uur op weg ge-
gaan. Tijdens de 

beklimming van de col de Buis 
kreeg ik soms 18% stijging voor 
mijn kiezen en moest vol in de 
beugels. Na Entrevaux rij je in 
een dal naar Gorges du Cains. 
Onderweg is het weer goed 
opletten want er wordt weer 
grind gestrooid. In St. Etienne 
is moeilijk een slaapplaats te 
vinden. Uiteindelijk toch wat 
gevonden.  

8e dag: St. Etienne de 
Tinee – Arvieux (111 km)
Op weg naar de col de Bonnette. 
Tijdens de beklimming (26 km) 
haalde ik 4 fietstoeristen in die 
bepakt en bezakt waren. Een 
van hen deed zijn best om mij 
bij te houden maar ik wilde dat 
niet. Rustig maar stug door-
gaan en hij verdween uit mijn 

gezicht. Door spookdorpjes 
zonder inwoners op naar de col 
de Vars. In principe wilde ik nog 
de col de Isoard op maar dacht: 
het is vakantie. Wie schetst 
mijn verbazing toen ik hoorde 
dat morgen om 08.00 uur de 
col dicht gaat? Dus vroeg op 
morgen.

9e  : Arvieux – 
Lanslebourgh (145 km)
Om 07.30 uur al gestart. Ik rij 
alleen omhoog en kan zo een 
gunstige lijn volgen. Vlak voor 
de top maak je een rare afda-
ling naar het monument voor 
Coppi en Bobet. Een tergend 
lange weg en op de top be-
sluit ik om in één keer door te 

gaan naar de col de Galibier. 
Het is draaien en keren. Wind 
voor, wind tegen. Bij het mo-
nument voor de oprichter van 
de tour krijg ik te horen dat ik 
er bijna ben. Nou vergeet het 
maar! Op mijn tandvlees kom 
ik boven. Na de afdaling naar 
Valloire komt de machtige col 
de Telegraphe. Deze stelt vanaf 

deze kant weinig voor en is 
met een driewieler te doen. 

10e dag: Lanslebourgh 
– Notre Dame de 
Bellecombe (150 km)
Nog steeds warm. Vanaf hier is 
het naar de col de Madeleine 

7 km stijgen en daarna een 
stuk vals plat. Na Bonneval 
is het nog 14 km naar de 
col de L’ Iseran. Nu zie ik ze 
in het echt en het zijn geen 
heuveltjes. Wat een knapen! 
Bovenop het bekende ritu-
eel van thee drinken, gebak 
eten, jack aan, foto maken 
en weer door. Tot Bourg 

St, Maurice 
hoef ik wei-

nig te doen, wel is er veel 
steenslag in verband met 
reparatiewerkzaamheden 
voor de Tour. Cormet de 
Roselanet is ook een pittige 
klim en na de col de Saisies 
kom ik in een gezellig hotel, 
behangen met fuchsia’s.

De Honderd Cols: Waar het eindigde en weer begon

Wijnstreek onder de loep: Valle Colchagua 

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse
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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 

PlusPunt is verhuisd
Afgelopen woensdag 4 juli zijn wij verhuisd naar onze 
nieuwe locatie. Inmiddels zijn we telefonisch weer be-
reikbaar. Via de mail is dit helaas nog niet mogelijk. Hier 
wordt momenteel hard aan gewerkt. We vragen hier-
voor uw begrip.

Ook benieuwd hoe wij er bij zitten? Kom gerust eens 
langs voor een kopje koffie en laat u betoveren door 
het decor.

Ons nieuwe adres:
Pluspunt
Flemingstraat 55
2041VW Zandvoort
023-5740330

Wonenplus
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
023-5740345

Ouderenadviseur 
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en In-
formatie. 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

vacatures
Wegens uitbreiding van uren zijn er diverse vacatures 
beschikbaar bij NSO De Boomhut.
Kijk voor het huidige aanbod op onze website. 

OPeningsfeest 
Zaterdag 1 september wordt de nieuwe locatie geopend 
voor het publiek. Dit gebeurt met een spectaculair ope-
ningsfeest met veel Zandvoortse optredens voor jong 
& oud. Maar ook een impressie van ons cursus & acti-
viteitenaanbod.
Een groots feest dat u als zandvoorter niet mag mis-
sen. In de kranten, zfm text tv en op onze eigen website  
kunt u komende weken meer informatie vinden.

activiteiten juli & augustus 
Open eettafel: Iedere dinsdagmiddag Open eettafel in 
de bibliotheek. Tijd 12.20-14.30
Iedere donderdag bij Pluspunt in ons nieuwe gebouw 
aan de Flemingstraat 55. Tijd: 12.30-14.30

Duinwandeling
Elke Woensdagochtend 10.00 uur verzamelen, voor wie 
zin heeft bij Pannenkoekenhuis Duinrand. Wandelen in 
de Duinen 1 á 1½ uur . Entree waterleidingduinen en 
koffie achteraf is voor eigen rekening.

Juli: 22- Zondag samen zomer editie

Augustus: 17- Mokum in Zandvoort zomer editie

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie

Workshop 
‘Feel the Spirit!’

Waves, beach en 
health center in 
Zandvoort biedt 
sinds kort een bij-
zondere workshop 
aan. Choreografe en 
danseres Maggie 
Boogaart laat vrou-
wen en meiden 
hun kracht en ma-
nier van bewegen 
(her)ontdekken. 
Na een reeks 
van 54 succes-
volle workshops 
bij 18 filialen van 
Fitness First in heel 
Nederland, geeft ze 
tot eind november 
8 workshops in 
Zandvoort. 

De eendaagse work-
shop ‘Feel the Spirit!’ 
is van 10.00 tot 17.00 
uur en start op zondag  
15 en 22 juli. De  kosten  
zijn € 95,- p.p., inclusief  
lunch op het strand. 
Waves bevindt zich 
aan de Burg . Van 
Fenemaplein 2-6.

In je kracht staan
Laat jij de buitenwereld 
zien hoe je in je vel zit? 
Of verberg je dat – be-
wust of onbewust - door 
je manier van bewegen? 
Tijdens de workshop 

leer je wat je met je ei-
gen lichaamshouding 
en lichaamstaal kunt 
uitdragen. Aan de hand 
van houdingsadviezen, 
visualisaties, dans en 
improvisaties leer je 
(terug) te komen in je 
eigen kracht. ‘Feel the 
spirit!’ is het motto. 

Inschrijven: feelthespi-
rit@newwaves.nl. Voor 
meer info bel Cathy 
Samé Lottin van Waves, 
tel. 571 3255 of kijk op 
www.newwaves.nl en 
www.dragonproducti-
ons.nl.

Heb je ff… I Know Where It’s @

  

Zaterdag 14 juli: 
F*ck DNCVLL, een gezellig feestje onder lei-
ding van Raymundo bij beachclub Republiek 
Bloemendaal.

Zondag 15 juli: 
De Zandvoortse kust is decor voor een mo-
derne dansvoorstelling. Stranddans ‘Rise Fall 
Out In’, choreografie en muziek door Dylan 
Newcomb. De toeschouwers nemen plaats 
in het zand bij Take Five aan Zee en kunnen 
30 minuten lang (gratis) genieten van deze 
unieke dansbelevenis. Vanaf 21.00 uur.

Zondag 15 juli: 
‘Sneakerz op het strand’ bij BLM 9, Bloemendaal 
aan Zee. Van 16.00 tot 00.00 uur draaien 
verschillende dj’s, waaronder Don Diablo. 
Entreeprijs is € 8. 

Woensdag 18 juli: 
Bier, wijn en frisdranken zijn alle woensdagen 
maar 1 euro bij Bar-Dancing Scandals.

Waar kennen we jou van? 
“Ik werk elke vrijdagavond in 
Cafe De Bierburcht boven de Hema. Het is er altijd heel 
gezellig en voor mij is het ook goed je weekend ingaan. 
Want na een drukke werkweek is het heerlijk om even 
achter de bar te staan! Maar je kan me ook herkennen 
van strandpaviljoen Today@twelve. Daar werk ik als 
oproepkracht.”

Wat doe je naast deze bijbanen?
“Nou, ik heb het erg druk. Mijn fulltime baan bij de 
geestgronden in Haarlem neemt veel tijd en energie in 
beslag. Verder squash ik met vrienden elke donderdag-
avond in The Beach Factory van Centre Parcs. En mijn 
familie woont in Zaanstad dus die wil ik ook nog wel eens 
bezoeken. Dat neemt niet weg dat ik veel in Zandvoort 
ben hoor! Het is heerlijk om hier te wonen en ik ben er 
trots op om in Zandvoort te wonen.”

Waar kunnen we Anoek tegenkomen in het weekend? 
“Lekker stappen in Danzee, Chin Chin, De Vrolijke Koster, 
Laurel en Hardy en natuurlijk de Bierburcht. Het ligt 
aan mijn bui, maar ik kan altijd wel ergens terecht in 
het dorp. Ik woon er nu ruim twee jaar, en nog steeds 
heb ik, als ik Zandvoort binnenrijd, het gevoel dat ik op 
vakantie ben. Dat is toch geweldig?”

‘Gedachten worden dingen’. 
Dat is de boodschap die 
Rhonda Byrne ons in haar 
boek ‘The Secret’ mee wil ge-
ven. Een ware bestseller, met 
inmiddels meer dan zes mil-
joen verkochte exemplaren. 
Rhonda verklapt in haar boek 
een fabuleus geheim, namelijk 
het geheim van de Wet van de 
Aantrekkingskracht. De wer-
king van deze wet is erg sim-
pel: alles wat je wilt hebben, 
zijn of doen, kun je hebben, zijn 
of doen! Het enige wat het je 
kost is aldoor positief denken. 
De wet zet al je positieve ge-
dachten om in werkelijkheid. 
Fantastisch toch?

“Vergelijk jezelf met een televi-
sie”, zegt mevrouw Byrne. Een 
televisie heeft verschillende 
kanalen waar je op af kan 
stemmen. Sommige kanalen 
zijn scherp, anderen geven 
ruis. Zo is het bij de Wet van 
de Aantrekkingskracht ook. Jij 
bent een zendmast en moet op 
de juiste zender afstemmen. 
Doe je dat, dan zal je een leven 
leiden zonder pijn, armoede en 
verdriet en alles krijgen wat je 
wilt! Van Hummers tot onbe-
reikbare knappe collega’s.  

Eerlijk is eerlijk, het klinkt ge-
weldig. Toch acht ik dit geheim 
ietsje zweverig. Natuurlijk is er 
geen bewijs voor het bestaan 
van de wet en is het een kwes-
tie van er in trappen of niet. 
Rhonda daarentegen, vindt 
haar eigen ervaring meer dan 
genoeg bewijs. Haar positieve 
gedachte, namelijk ‘miljarden 
mensen ter wereld vreugde 
brengen’, zond ze uit. Uit het 
niets kwam het geheim op 
haar afgevlogen en in no-time 
lag ‘The Secret’ op tafel. Het 
resultaat: zes miljoen mensen 
blij en Rhonda bovendien mil-
joenen euro’s rijker. Poeh, wat 
een bewijs!

Hoe sceptisch ik ook ben, toch 
zeg ik als nuchtere Hollander: 
niet geschoten is altijd mis. 
Bovendien kan positief denken 
nooit kwaad. Daarom zend ik 
sinds een tijdje alleen maar po-
sitieve gedachten uit. Nu maar 
wachten op die Hummer! 

The Secret

Column

Pauline

Vijf jaar geleden maakte Klaas 
kennis met golf. Zijn ouders, 
die al jarenlang golfen, namen 
hem een keertje mee naar de 
club. Hij sloeg een balletje 
en was meteen enthousiast. 
Klaas gaf zijn handbal op en 
begon te trainen bij Open 
Golf Zandvoort. Inmiddels is 
hij overgestapt naar golfclub 
Spaarnwoude. Wat er zo leuk 
is aan golf? “Het is gewoon 
lekker buiten”, vertelt Klaas 
lacherig. “Nee, het leuke van 
golf is dat je met elk rondje 
dat je loopt een doel hebt. 
Namelijk je handicap verlagen. 
Hoe lager je handicap wordt, 
hoe moeilijker het wordt. Als je 

dan een goede bal slaat, geeft 
dat een kick!”

Trainen & toernooien
Op het moment traint Klaas 
één uur per week. Dit gebeurt 
elke zondagochtend in een 
groep met acht leeftijdsgeno-
ten. De activiteiten tijdens de 
training verschillen van tijd tot 
tijd. “Soms gaan we putten of 
chippen en de andere keer naar 
de driving range of een rondje 
lopen. We doen elke week wat 
anders, dus dat is erg leuk”, 
vertelt Klaas. Hoewel hij er 
erg veel plezier in heeft, heeft 
Klaas besloten om volgend 
jaar te stoppen met trainen. 

In the Picture…

Afgelopen maandag vond het 
Zandvoorts Open op de Ken-
nemer Golf en Country Club 
plaats. De 16-jarige Klaas Ja-
cobs, die al bijna 6 jaar met 
veel plezier golft, had zich 
natuurlijk ingeschreven. Te-
leurstellend genoeg mocht 
hij niet meedoen, omdat de 
minimumleeftijd 18 jaar was. 
Toch was Klaas op de club 
te vinden, want niet alleen 
in zijn vrije tijd maar ook op 
zijn werk, in de bediening bij 
de Kennemer Golf Club, komt 
hij in aanraking met de golf-
sport. 

In september begint hij met 
een nieuwe opleiding waarbij 
hij 4 dagen per week zal wer-
ken en 1 dag naar school gaat. 
En… natuurlijk gaat school 
voor! Bovendien lijkt een vrije 
zondagochtend hem ook niet 
verkeerd!

Toekomst
Voorlopig zal Klaas zijn clubs 
even moeten laten liggen. 
Aankomende zondag vertrekt 
hij namelijk voor een maand 
naar België om daar te werken 
als hulpkok en om, natuurlijk 
niet te vergeten, vakantie te 
vieren. Als Klaas terugkomt 
zal hij zeker weer op de golf-
club te vinden zijn. “Alleen niet 
meer fanatiek, gewoon lekker 
zelf een balletje slaan of een 
rondje lopen”, aldus de en-
thousiaste Klaas tot slot. 

Klaas Jacobs

… voor Anoek 

van Straten
20 jaar 

Golffanaat
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Nationale Mantelzorgprijs
Mantelzorgers zijn goud waard. Alle initiatieven ten behoeve 
van die zorgverleners verdienen stevige steun. Daarom is de 
Nationale Mantelzorgprijs in het leven geroepen. De prijs voor 
2007 is in de wacht gesleept door de gemeenten Weert en Ne-
derweert.

De ambtenaren van beide 
gemeentebesturen mogen in 
werktijd mantelzorgers tijde-
lijk assisteren of uit de brand 
helpen. Wethouder Coolen van 
Weert heeft al in april de aftrap 
gegeven, door voor een echt-
paar te koken zodat de mantel-
zorger even ‘vrij’ kon nemen.

Onder werktijd
De beide gemeenten hebben 
ingesteld dat hun ambtena-
ren onder werktijd als vrijwil-
liger de mantelzorgers in de 
gemeente tijdelijk mogen bij-
staan. Ze gaan ervan uit dat 
goed voorbeeld goed doet vol-
gen en hebben alle bedrijven 
met meer dan 50 werknemers 
opgeroepen om hun werkne-
mers ook in de gelegenheid te 
stellen om onder werktijd man-
telzorgers te ondersteunen. 

Beoordeling
De Mantelzorgprijs is een 

tweejaarlijkse prijs. Goede ini-
tiatieven, projecten of beleid 
ter ondersteuning van mantel-
zorgers worden beloond met 
een kunstwerk en een geldbe-
drag van 10.000 euro. De jury 
heeft 31 voordrachten beoor-
deeld. Er is vooral gekeken naar 
de eigen bijdrage en inzet van 
gemeenten aan projecten of 
initiatieven op het gebied van 
mantelzorgondersteuning. 

WMO
Mantelzorgondersteuning is 
één van de pijlers binnen de 
nieuwe Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Een 
van de belangrijkste punten 
van ondersteuning is dat 
de taken van mantelzorgers 
tijdelijk overgenomen kun-
nen worden. De Nationale 
Mantelzorgprijs is een initia-
tief van Mezzo, de landelijke 
Vereniging voor Mantelzorgers 
en Vrijwilligerszorg. 

Keurmerk leidt niet tot betere zorg
Een keurmerk staat niet altijd voor een betere zorgverlening. 
Instellingen voor ouderenzorg die een keurmerk hebben, leve-
ren geen betere zorg dan instellingen zonder zo’n verklaring. 
Dit concludeert het Amsterdamse onderzoeksbureau Plexus, 
in een onderzoek dat is gepubliceerd door het blad ‘De Medi-
sche Wereld’. 

Het verplicht stellen van een 
keurmerk leidt niet per defi-
nitie tot betere kwaliteit. Veel 
keurmerken zijn vooral gericht 
op systemen en op de kwaliteit 
van processen en structuren. 
Vorig jaar werden 120 zorgin-
stellingen onderzocht. De orga-
nisaties leverden zorg volgens 
de afgesproken gedragslijnen 
in de verpleging, verzorging 
en thuiszorg. Het bleek dat het 
hebben van een kwaliteitskeur-
merk geen rol speelde. Uit het 
onderzoek van Plexus blijkt dat 
de meeste instellingen zich wel 
bezighouden met kwaliteits-
verbetering, maar ieder vol-
gens een eigen methode.

De verzekeraars wilden na-
melijk geen contract afsluiten 
met instellingen zonder keur-

merk. En dat zou de instelling 
inkomsten gaan kosten. De 
inspectie pleit voor een kwa-
liteitscontroleur in de zorg. 
Deze moet tot taak hebben 
de kwaliteitscijfers die een zor-
ginstelling publiceert op hun 
juistheid te controleren. 

Veel zorgaanbieders zijn bezig 
om een keurmerk te behalen. 
Het keurmerk is een bevesti-
ging van de kwaliteit van de 
organisatie. Een cruciaal on-
derdeel daarbij is de kennis 
van medewerkers. Het verkrij-
gen van een keurmerk kost 
veel geld, dat de instellingen 
uit eigen middelen moeten 
betalen. Een keurmerk is drie 
jaar geldig. Daarna moet de 
certificatieprocedure opnieuw 
worden doorlopen.

Bep samen met tien andere 
veteranen heeft gestreden 
om de Europese titel bij de 
Floret Dames 70+. “In 1989 
kreeg ik een zwaar hartin-
farct”, vertelt ze, „zes weken 
lag ik in het ziekenhuis. Ze 
zeiden dat ik niks meer mocht 
doen. Nog geen fles optillen.” 
Op haar 55ste ging Van der Pol 
naar bejaardengym. De kwie-
ke dame vond het daar maar 
een slap gedoe en stapte op. 
Op aanraden van een oude 
schermleraar pakte zij de de-
gen weer op.

Geen verzekering 
Als een meisje van vijftien 
maakte Van der Pol kennis met 
de wereld van de sport. Toen 
ze vorig jaar naar het EK voor 
veteranen in Engeland wilde 
gaan, weigerde de bank om 
met Bep een reisverzekering 
af te sluiten. Als reden gaven 
ze op dat ‘schermen veel te 
gevaarlijk’ zou zijn.

Het bewijs dat sporten jong houdt 
Nooit te oud om te sporten. Dat bewegen het lichaam veer-
krachtig houdt bewijst Bep van der Pol.  De 73-jarige dame 
won onlangs de bronzen medaille tijdens het EK schermen. 

“Dit is ‘m”. Trots laat Bep de 
bronzen medaille zien. “In de 
laatste partij kreeg ik de slappe 
lach, anders had ik misschien 
wel goud.” Die medaille ging 
echter naar een Française van 
80. De levendigheid spat er 
van af. Bep van der Pol uit het 
Amsterdamse Bos en Lommer 
is hèt bewijs dat senioren ook 

op hun oude dag nog tot grote 
lichamelijke prestaties in staat 
zijn. De Amsterdamse schermt 
al bijna zestig jaar. 

Slap gedoe
Tegenwoordig is zij fana-
tiek lid van Scherm Centrum 
Amsterdam. De website van 
de vereniging meldt trots dat 

Met Open Eettafel nieuwe vrienden
Voor ouderen vallen steeds 
meer contacten weg; ze ko-
men alleen te staan. Een 
groeiend probleem, ook in 
Zandvoort. “Met andere men-
sen kennismaken is leuk”, 
zegt Pluspunt medewerkster 
Monique van der Meije. Plus-
punt biedt daartoe de ‘Open 
Eettafel’.

Zandvoorts welzijnsorganisa-
tie Pluspunt organiseert diver-
se activiteiten voor ondermeer 
ouderen. Zo is er tweemaal 
per week een zogeheten 
‘Open Eettafel’. Dineren met 
als hoofddoel het leggen van 
nieuwe sociale contacten.

Met belbus
Op iedere dinsdag wordt 
het gezamenlijk eten voor 
55Plussers gehouden in het 
expositiezaaltje van de bibli-
otheek in het dorpscentrum. 
Donderdags wordt het warme 
eten geserveerd in het nieuwe 

Pluspuntgebouw in Zandvoort 
Noord. Mocht het vervoer heen 
en terug een probleem zijn: de 
Belbus van Pluspunt staat al-
tijd klaar. 

Menukeuze
Begeleidster Monique van 
de Meije verwelkomt voor 
de Open Eettafel meestal 
rond de twintig mannen en 
vrouwen. Om de drempel zo 
laag mogelijk te houden zijn 
de kosten voor deelname ui-
terst laag. Steeds is er keuze 
tussen een tweetal menu’s; 
de voorkeur dient minimaal 
één dag van te voren worden 
opgegeven bij Pluspunt. Ook 
is het mogelijk een glas wijn, 
vruchtensap of water bij het 
eten te drinken.

Ontspannen sfeer 
Afgelopen dinsdag gaf het 
expositiezaaltje weer een 
sfeervolle, huiselijke indruk. De 
ronde tafels waren gedekt met 
onberispelijk witte tafelkle-
den en in het (nog lege) glas 
prijkte feestelijk een servet. 

Het zaaltje stroomde vol met 
druk pratende senioren. Als 
volleerde ober serveerde Wim 
Brethouwer van Pluspunt het 
warme eten. Mede dankzij de 
assistentie van Ada Root en 
Annet Bonder verliep alles op 
rolletjes. In ontspannen sfeer 
was ieder in de gelegenheid 
met elkaar kennis te maken. 
Ook het smaakvolle eten droeg 
bij tot een genoeglijk samen-
zijn. En daar draait het ten-
slotte om. “Je bent weer eens 
onder de mensen”, zoals een 
deelneemster het uitdrukte.

Nauwe samenwerking 
Landelijke gezien liggen de 
schattingen van echt eenzame 
ouderen rond de vijfendertig 
procent. De Open Eettafel in 
Zandvoort wordt mogelijk 
gemaakt door een nauwe sa-
menwerking tussen het ver-
zorgingshuis Huis In de Duinen 
van Stichting Zorgcontact 
en de welzijnsorganisatie 
Pluspunt. Inlichtingen en 
opgave: Pluspunt, telefoon 
5740330 (nieuw nummer).

Voor ZandvoortPas houders bij 
een diner een gratis kopje koffie.

Strandpaviljoen 9
Tel. 023 - 571 8888

Maandag t/m vrijdag
Dagschotel: € 7,50

Wegens succes ook deze maand 
korting in de schoonheidssalon.
10% op alle massages in de maand juli.
Alle behandelingen gaan volgens afspraak.

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

ZHC meisjes D1
Boven: Rowanne Teeuwen, Jamie de Boer, Julia Koote en Dani Eg-
gerding. Onder: Romy Mackay, Amber Deinem, Masja van Marle, 
Nikki Dalman, Goldie Kedde, Yara Enderman, Abigail Valarie Tan, 
(niet op de foto Fiore Schuthof en Teddy Isabelle Cornelisse).

Jeugdkampioenen in Zandvoort
Hieronder vindt u de kampioenen van de Zandvoortse sportverenigingen van het seizoen 2006-2007. 
Wellicht dat er meer zijn, maar andere clubs hebben niet op de oproepen in deze krant gereageerd.
 

ZHC Jongens D1
Staand vlnr: Noah Drommel,Devon van der Kooij, Andy Mesman, 
Thien Nguyen, Thijs Koper, Sebastiaan Draijer, Milan Reijnders.
Zittend vlnr, Toan Nguyen, Woi Burgert, Merijn Goezinne, Mitchel 
Kensen. Liggend en keeper; Sander Cevat. Coach: Floris Goezinne.

ZHC meisjes C1
Boven: Piet Koekebier, Michelle Dalman, Melanie van de Stam, 
Julia Buchel, Philicia Kok, Sabine de Boer, Ellis Luttik, Moureen 
van Marle, Barbel Gazenbeek, Janique Koopman, Emily Sanders. 
Onder: Delphine van Sluisdam, Michelle Koper, Yannick Frijters, 
Esmee Stalenberg, Annefloor Dijkema.

Judokampioen
Stan van Marle werd kampioen Noord-Holland in de categorie u12

Lions meisjes U20
Eva de Boer, Tessa de Boer, Emma Koper, Marjam Paya-Husseini, 
Brigitte Valpoort, Pauline Zwemmer, Nienke de Boer, Ruby Bor-
kent. Coach: Kristiaan Zwemmer 

ZHC meisjes B1 
zaalcompetitie

Boven: vlnr: Ittje Philipse, Simone Wijngaard, Madelon Korver, 
Rens Koopman, Esmir Suyk, Senna Rikkers, Rosita van den Berg, 
Lili Hansen en Joeke van de Burg. Onder: vlnr: Britt Koopman, 
Mickey Philipse, Francine Roos, Cvetka Krakau, Kirste Brandse en 
Sharon Kreuger. Keeper: Marloes Paap.

Clubkampioenen OSS
Meisjes geboren in en na 2000: Iris Vergeer
Meisjes geboren in 1999: Alyssa Oomen
Jongens geboren in 1999: Benjamin Pagrach
Meisjes geboren in 1998: Saranja Nihot
Meisjes geboren in 1996 en 1997: Nicole Theunissen
Meisjes geboren voor en in 1995: Babette Bais
Wedstrijd meisjes jongste groep: Nelly Kilteschil
Wedstrijd meisjes middelste groep: Fiore Schuithof
Wedstrijd meisjes oudste groep: Nicky van Marle (tevens 
clubkampioen)
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Voorronde NK Beach Hockey

Wie dacht dat er op het 
strand alleen gevoetbald of 
gevolleybald kan worden, 
heeft het mis. Het mulle zand 
is tegenwoordig niet alleen 
van de Ronaldo’s en Rivaldo’s 
onder ons, maar ook van de 
Teun’s en de Taeke’s. De ge-
bruikelijke hockeybal werd 
vervangen door een lichtere 
bal ter grote van een handbal 
(de zogenaamde pannabal) 
waarmee een zeer spectacu-
laire strandversie van hockey 
werd geboren: het Beach 
hockey.

Ludiek
De lastige ondergrond voegt 
een nieuwe dimensie aan de 
sport toe: lenigheid, teamwork 
en individuele vaardigheden 

worden op de proef gesteld. 
Gedurende het spel is de bal 
het grootste gedeelte van de 
tijd in de lucht, dat zorgt voor 
spectaculair hockey met vlie-
gende aanvallen, luchtdribbels 
en mooie zweefduiken van 
de keepers. Dat wil zeggen: 
bij de geoefende Beach hoc-
keyers! Het niveau tijdens de 
wedstrijden in onze badplaats 
was echter beduidend lager. 
Teamnamen als ‘De Roseetjes’, 
de ‘Veense Boerinnen’, ‘The 
Fatboys’ en ‘Moppies’ geven 
aan dat het meer een ludiek 
gebeuren was dan dat het 
echt om de sport ging. Toch 
was het een evenement dat 
liet zien dat Beach hockey in 
potentie een mooie en zware 
sport is. 

Zaterdag werd bij strandpaviljoen Tyn Akersloot een voorron-
de voor het Nederlands Kampioenschap Beach Hockey afge-
werkt. Negen heren en negen damesteams probeerden zich te 
plaatsen voor de finale in Scheveningen.

Hockey

Europees Kampioenschap Jetski ingekort

Met name vrijdag was het op 
zee bar en boos. Zelfs door-
gewinterde leden van de 
Zandvoortse reddingsbrigade 
hadden zelden zo een zware 
golfslag meegemaakt. Ook 
zaterdagochtend stond er nog 
teveel wind. Later werd het be-
ter en konden de eerste races 
worden afgewerkt. Wat opviel 
was de snelheid die de jetski’s 

kunnen halen. Snelheden van 
160 k/u zijn geen uitzonde-
ring in de zwaarste klasse. Die 
jetski’s worden bestuurd door 
professionals en hebben mo-
toren van 400 pk aan boord!

Artiesten
Waar de piloten van de snel-
heidsmonsters het liefst een 
vlakke zee willen, willen de 

Het afgelopen weekend in Zandvoort verreden EK Jetski is 
door klimatologische omstandigheden ingekort tot slechts 
anderhalve dag. Vrijdag en het grootste gedeelte van zaterdag 
waaide het zo hard dat de wedstrijdleiding lijdzaam moest 
toezien en hopen dat de wind zou gaan afzwakken.

freestyle artiesten graag wat 
golfslag. Deze brandingrijders 
lieten zaterdag in de vooravond 
zien wat er mogelijk is met 
een jetski. Met salto’s voor- en 
achterwaarts, schroeven (met 
of zonder handen!) en duiken, 
kregen ze menigmaal de han-
den van de toeschouwers op 
elkaar. 

Veel toeschouwers
Zondag waren de weergo-
den gunstig gestemd. Met 
een klein beetje wind maar 
nog wel wat golfslag, kon 
alsnog een groot aantal ra-
ces worden afgewerkt onder 
het toeziend oog van enkele 
duizenden toeschouwers. Het 
was iedere keer weer een in-
drukwekkend gezicht om de 
snelheidsmonsters van start 
te zien gaan en tussen de eer-
ste en tweede zandbank met 
geweldige snelheden te zien 
varen. Aan het einde van de 
dag was de wedstrijdleiding 
toch redelijk tevreden met het 
aantal races dat kon worden 
afgewerkt.

Watersport

Nipte uitzege ZSC

Het begin van de wedstrijd 
was voor DIO, dat op het wer-
pen van Tjeerd Buijs al in de 
1e inning een 2-0 voorsprong 
nam. Het antwoord van ZSC 
kwam in de twee volgende 
innings. Eerst scoorde Buijs 
1-2, terwijl Marcel Paap in de 
3e slagbeurt voor 2-2 zorgde. 
In de gelijkmakende derde 
slagbeurt nam DIO ander-
maal een voorsprong toen 
Richard Lemstra met twee 
ploeggenoten op de honken 

een homerun sloeg, 5-2.

In de 4e inning kwamen zes 
Zandvoortse honklopers 
over de thuisplaat, onder 
hen Ernesto Vonssee. Op zijn 
inside park homerun scoor-
den ook Jeroen van ’t Wout, 
Ben Draijer, Marcel Paap en 
Edgar Koper. Een 2-honkslag 
van Alex Verhoeven stelde 
daarna ook Buijs en Ruud Bijl 
in staat de thuisplaat te be-
reiken waardoor het 5-8 werd. 

De heren softballers van DIO en ZSC speelden vrijdagavond 
een aantrekkelijke partij softbal, waarin de beslissing in de 
voorlaatste inning viel in het voordeel van ZSC, 10-11.

DIO was nog niet verslagen 
want vijf runs in de gelijkma-
kende 4e inning, waaronder 
opnieuw een homerun van 
Lemstra met twee man op de 
honken, betekende 10-8. Dat 
ZSC over een goed morreel 
beschikt bleek in de 5e inning. 
Draijer, Paap en Koper wisten 
met goed honklopen ZSC op-
nieuw een voorsprong te ge-
ven, 10-11. In de 6e en laatste 
inning scoorden beide teams 
niet meer, waardoor ZSC na 
een fraaie aangooi van korte 
stop Marcel Paap met 10-11 
de overwinning mee naar 
Zandvoort mocht nemen.

Softbal

Vervolg gemeentelijke publicatie week 28 

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

De adverteerders van deze week
In alfabetische volgorde
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Beach Club Tien
Berg Friet
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bruna
Café Oomstee

Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
CV Onderhoudsbedrijf Ton Bakker
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort

IJzerhandel Zantvoort
La Fontanella
Motorrijschool Goede
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
P. van Kleeff
Pluspunt
Printing People
Sandbar

Smeraglia
Star Travel Reisburo
Thalassa, Strandpaviljoen
Tropen aan Zee
UHBI
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

33e Kortebaandraverij

Vele van de toeschouwers en 
sponsors kijken het hele jaar 
uit naar deze dag. Veel werk is 
verzet voordat de starter weer 
zal roepen: 1-2-3 dit is start. De 
organisatie is trots dat heel 
Zandvoort ook dit jaar weer 
achter ze is gaan staan. In het 
bijzonder de twee hoofd spon-
soren, Casino Royaal en Holland 
Casino Zandvoort, hebben de or-

ganisatie in staat gesteld de ko-
mende editie mogelijk te maken. 
Met veel enthousiasme hebben 
zij dit jaar weer financiële mid-
delen beschikbaar gesteld. In 
totaal zullen 24 paarden deelne-
men aan de koers die om 13.30 
uur van start zal gaan. Na afloop 
is iedereen van harte welkom bij 
de prijsuitreiking in Grand Café 
Danzee aan het Kerkplein.

Dit jaar valt weer te genieten van de kortebaandraverij in 
Zandvoort. Volgende week donderdag, 19 juli, wordt alweer 
voor de 33e keer gekoerst om de felbegeerde trofeeën, op het 
spectaculaire parcours aan de Zeestraat. De kortebaan leeft in 
Zandvoort, dat blijkt weer uit de vele reacties die werden ont-
vangen na afloop van de 32e draverij van vorig jaar.

Paardensport

23

Spectaculaire stunts voor de Zandvoortse kust

Ludiek hockey op het Zandvoortse strand
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• 2-kamerbovenwoning midden in centrum in 
autoluwe winkelstraat

• Woonkamer met schouw en doorkijk naar het Dorpsplein
• Hoge plafonds van ca. 3.05 m
• Ruime slaapkamer onder schuine kap met uitzicht op 

de watertoren
• Woonoppervlakte ca. 58 m2

Vraagprijs: € 194.000,-

 HALTESTRAAT 3 (BELEGGINGSOBJECT) ZANDVOORT

• Op toplocatie gelegen restaurant
• Midden in het centrum, op slechts 50 m van het 
Raadhuisplein en nabij zee gelegen

• Opp. begane grond, restaurant ca. 125m2

• Opp. 1e verdieping, opslagruimte ca. 35 m2

• Wordt in verhuurde staat opgeleverd
• Huuropbrengst € 27.828,- per jaar 

Vraagprijs: € 475.000,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 7/8 ZANDVOORT

• Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4 kamers)
op de 4e etage gelegen

• Fraai uitzicht aan zowel land- als zeezijde
• Modern afgewerkt appartement
• Het gebouw is v.v. een liftinstallatie
• Nabij zee, boulevard en centrum gelegen
• Woonoppervlakte ca. 105 m2

Vraagprijs € 229.000,-

 KONINGINNEWEG 30 ZANDVOORT
• Uitstekend onderhouden onder architectuur verbouwd, 

charmant halfvrijstaand herenhuis
• Royale living met openhaard, luxe keuken met openhaard, 

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

 KERKSTRAAT 10 ZANDVOORT

 TROMPSTRAAT 3/4 ZANDVOORT

• Ruim 3-kamerappartement van ca. 90 m2 met 
fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee

• Het betreft het 2e appartement vanaf de hoek zeezijde 
met balkons op het zuidoosten en noordwesten

• L-vormige woonkamer met toog naar de eetkamer, 
dichte keuken, 2 slaapkamers en moderne badkamer

• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 234.500,-

 BURG. ENGELBERTSSTRAAT 44 ZANDVOORT

• Nabij het strand gelegen royale woning met gezellige 
achtertuin met schuur en achterom

• Sfeervolle L-vormige woonkamer v.v. parketvloer en balkon
• Nostalgische woonkeuken met toegang tot de tuin
• 6 slaapkamers en 2 badkamers
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 180 m2

NIEUWE PRIJS: € 159.000,-Vraagprijs: € 419.000,-

Vaste prijs € 798.000,-

De nieuwe woninggids is weer uit 
en wordt deze week huis aan huis verspreid !

Heeft u deze nog niet ontvangen ?
Loop gerust bij ons binnen voor een gratis exemplaar !

Ons kantoor is dagelijks (maandag t/m vrijdag) 
geopend van 8:30 uur tot 17:30 uur.

CVL_Adv_ZC0728.indd   1 11-07-2007   09:31:52



14 juli, was uiteraard 
niet louter toevallig. 
De nationale Franse 
feestdag was speci-
aal door hem gekozen 
omdat het boek zich in 
de nabije toekomst in 
Parijs afspeelt. Als spe-
ciaal cadeau schonk Termes 
de door hemzelf vervaar-
digde originele tekening, die 
de kaft siert, aan Danièle Pin. 
Het bleek dat zij jarig was op 
deze toch al speciale dag. In 
haar Franstalige speech drong 
mevrouw Pin aan op een spoe-

Zandvoortse 
Courant 

�

Geldig t/m zondag 22 juli 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• 4 Saucijzenbroodjes
 € 4.95
• Yoghurtbavaroise 
 4 stuks voor € 5.95

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

�

De Mannetjes
Bank van 

De Mannetjes 
weggehaald

‘Die bank heel snel terug, 
anders gaan we staken!’

Week 30 worden 
de  GFT-rolemmers 
schoongemaakt.

Afgelopen zaterdag, 14 juli, is bij Mango’s de eerste 
roman van Dichter bij zee Marco Termes ten doop ge-
houden. In een feestelijke atmosfeer mocht Danièle 
Pin, speciale afgevaardigde van Maison Descartes, 
het culturele brandpunt van Frankrijk in Nederland, 
het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

De Zesde Republiek ten doop gehouden

Onze Dichter bij zee was dui-
delijk in zijn nopjes. Niet alleen 
omdat zijn boek er uitermate 
goed verzorgd uitziet maar 
ook omdat er zo veel vrienden 
en bekenden aanwezig waren. 
Een bont gezelschap van plaat-
selijke politici, kunstenaars en 
mensen uit het bedrijfsleven 
die de Zandvoortse cultuur 
een warm hart toedragen, 
kwamen hem feliciteren met 
zijn eersteling. 

Quatorze juillet
De datum voor de presentatie, 

dige vertaling van dit werk in 
het Frans. Termes zei hier la-
ter relativerend over: “Laten 
we nu eerst maar eens zor-
gen dat de eerste druk in het 
Nederlands verkocht wordt. 
Eerst leren lopen voordat we 
gaan rennen.”

De roman De zesde repu-
bliek is in Zandvoort te koop 
bij Bruna Balkenende op de 
Grote Krocht en bij de diverse 
boekhandels in de wijde om-
geving. Ook komt de roman 
binnenkort in de bibliotheek 
te liggen. 

maar dat gaat nu dus veran-
deren. Door deze doorscha-
kelapparatuur dient men ook 
verplicht ‘lid’ te worden van de 
meldkamer en dat zorgt voor 
een behoorlijk bedrag per jaar 
aan extra kosten.

Velen geven ‘pijp 
aan Maarten’
Nu dreigen de pensionhou-
ders, die een pension hoger 
dan vijf meter exploiteren, 

Voor de Zandvoortse pensionhouders dreigt een regelrechte ramp. In de nieuwe Bouwverordening zijn veel strengere regels 
opgenomen ten aanzien van de brandmeldapparatuur, die sinds zeven jaar verplicht is. Indien een logiesverzorgend bedrijf zijn 
bedrijfsvoering ook boven 5 meter hoogte uitvoert, zal de apparatuur dezelfde dienen te zijn als bij hotels. Hier zijn behoorlijk 
hoge kosten aan verbonden. De brandweer gaat over drie tot zes maanden beginnen met het inspecteren van de pensions.

Wurgregelgeving voor Zandvoortse pensionhouders

door Joop van Nes jr.

Als uitvloeisel van de rampen 
in Enschede en Volendam, 
moesten pensionhouders 
zeven jaar geleden ook al be-
hoorlijk in de buidel tasten om 
een brandmeldinstallatie aan 
te schaffen. Kleinere pensions 
waren nog niet verplicht om 
doorschakelapparatuur (die 
automatisch de meldkamer 
alarmeert) in huis te hebben 

de dupe te worden van de 
nieuwe regelgeving. Zij wor-
den verplicht om nagenoeg 
dezelfde installatie als een 
hotel aan te schaffen. Echter, 
de Zandvoortse pensions zijn 

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

Actueel P3 Tropicanafestival
Actueel P5 Weer wateroverlast
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over het algemeen slechts een 
zes maanden per jaar open en 
moeten in die tijd hun brood 
voor het hele jaar verdienen. 
Als er nu veel extra kosten 
gemaakt moeten worden, 
zou het zo maar kunnen dat 
een groot gedeelte van de 
pensionhouders de pijp aan 
Maarten geeft.

Vervolg zie pagina 3

Jeugd P�6 Programma Rekreade
Sport P22 Voetbalreünie

Foto: OVM FotografieMarco Termes en Danièle Pin
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In Memoriam
19-07-2000   19-07-2007

Lieve Elly,
Elke dag denk ik wel even aan jou!

Wim

Lieve oma,
Ik ben gelukkig, ik ben blij,

jij zit in mijn hart, je bent een stukje van mij

Mariëlle

Lieve Elly,
We missen je nog zoveel,

in liefdevolle gedachten, altijd in ons hart

Ada, Joop, Henk

Ik zou willen dat je er nog was

Marco

Mijn schoondochter, 
dat zal ik je nooit horen zeggen,

Mijn schoonmoeder, 
dat zal ik nooit kunnen roepen

Rina

Lieve mam,
In veel harten leef jij verder,

jij was pure liefde

Jeannette 

Familieberichten

Cartoon  Hans van Pelt

Column

Eens heb ik gelezen dat 
de mens genetisch is be-
paald. Opvoeding, aanleg 
en milieu. Leerde ik vroeger 
tijdens de les pedagogiek. 
Het is één van de spreuken 
van Pestalozzi maar het kan 
ook William Stern geweest 
zijn. Het is alweer zo lang 
geleden. Onze leraar van 
de kleuteropleiding, de heer 
van Woerden, probeerde het 
aan ons verstand te peute-
ren. Leerzame lessen, ik heb 
er mijn hele leven profijt 
van gehad.

Ik dwaal af. Het ging over 
de genen. Iedereen heeft er 
een aantal. Sommige men-
sen hebben schoonmaak-, 
opruim- of vakantiegenen. 
Tot die laatste categorie be-
hoort mijn persoontje. Het 
is al bekend. Heerlijk! Wég 
wil ik. Overal naar toe.

Als we met de auto op pad 
zijn, waar ook naar toe, spe-
len we CD’s af. Onze favo-
riete CD is die van ‘Purper’. 
Frans Mulder heeft er een 
conference over gemaakt. 
Genen. Zo heeft zijn familie 
last van ‘doe-het-zelf-genen’. 
Zelf is hij behept met ‘sloof-
genen’. “Ik wil altijd voor ie-
dereen zorgen. Loop de hele 
dag te redderen. En redderen 
betekent: de rotzooi achter 
andermans kont opruimen.” 
We kunnen er samen sma-
kelijk om lachen. Vooral het 
stukje over de ‘doe-het-zelf-
genen’ is kostelijk. Er staan 
meer pareltjes op deze CD: 
“Je moet zeilen op de wind 
van vandaag”, en als je, zo-
als echtgenoot en ik samen 
je hele leven hebt gezeild, 
is de stap naar een motor-
boot best heftig. Maar ja….
Je wordt een dagje ouder. 
Zeilen hijsen op het voordek 
wordt moeilijker. Gelukkig 
zit de combinatie reisgenen 
en motorboot ook wel goed. 
We zullen door ons mooie 
Nederland varen. Alleen 
hoop ik dat het Hollandse 
weer geen roet in het eten 
gooit.

Lienke Brugman

Het zit in 
de genen

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

Burgerlijke stand
7 JULI - �3 JULI 2007 
Geboren:
Feline Tess, dochter van: Haak, Patrick en: Heesemans, 
Miranda.
Ruben Silvan, zoon van: Molenaar, Erik en: Minden, 
Iris Christine José. 

Ondertrouwd:
van den Berg, Anthony en: van Dulken, Laura 
Patricia. 
Rush, Michael Barry en: Vroegh, Jantina Pieternella.
Koper, Jan en: Koslowski, Birgit.
Snijers, Antoine Jos Johan en: Sollman, Christina 
Wupke Eefke.

Gehuwd:
van den Berg, Robert en: Oldenkotte, Johanna 
Joanetta.
Deenik, Sándor en: Bouw, Marriette.
Baas, Michel en: Rosekrans, Esther.

Overleden:
de Vries geb. van Duivenbooden, Sophia Catharina 
Antoinette, oud 84 jaar. 
Reekers geb. Koper, Klaartje, oud 95 jaar.
Jacobs geb. van Duivenboden, Cornelia, oud 92 jaar.
Koper, Hendrik, oud 70 jaar.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
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Schreeuw het van de daken
natuurlijk zullen ook onze
zomerse salades u smaken!

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Meezingen met Trafassi 
tijdens Tropicana Festival

Het Tropicana Festival is al ja-
ren een vast onderdeel van de 
Zandvoortse Zomer. Ook dit 
jaar zullen op drie podia in het 
centrum spetterende optre-
dens verzorgd worden. 

Zo zal Tropical Extasy in com-
binatie met een Salsa DJ vanaf 
een uurtje of acht de feestgan-
gers rond het Gasthuisplein 
podium plezieren. Op het po-
dium Dorpsplein, voor de Yanks, 
begint om 20.00 uur de band 
‘Caribbean Sunshine’. Een ze-
ven-mans-formatie met zan-
gers en blazers. De groep staat 
voor lekkere salsa waar ieder-
een op wil dansen.

Bij het podium midden Halte-

straat begint het Tropicana fes-
tival iets eerder. Daar zal vanaf 
half zeven een kinderdisco 
beginnen. Danseres Ruby van 
Studio 118 zal een heuse street-
dance les geven aan iedereen 
die mee wil doen. Ook kun-
nen de kinderen geschminkt  
worden. Na de kinderdisco kun-
nen de volwassenen feesten 
met de Salsa DJ Wokky El Sol. 
En met als uitsmijter de band 
Trafassi, zal dit podium veel  
bekijks trekken. 

Ook met slecht weer gaat het 
Tropicana Festival gewoon door. 
Er zullen partytenten worden 
geplaatst als de weergoden het 
festival niet gunstig gezind zijn 
zaterdag.

Grote wasjes, kleine wasjes, stop maar in de… wasmashien. 
Een feestdeuntje dat bijna iedereen wel kent. Aankomende 
zaterdagavond kan er luidkeels meegezongen worden want 
de band komt naar Zandvoort voor een optreden tijdens het 
Tropicana Festival. 

Waterstanden
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG �5 JULI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. A.A. Spijkerboer Santpoort - Zuid
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. H.J. Bodisco Massink uit Weesp
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Kerkdiensten

Hallo zeg wat is hier aan de hand,
Ja u ziet het goed, 

Sabrina en Dave 
staan in de krant.

Op vrijdag 20-07-2007 om 14.00 uur 
gaan zij trouwen, dus dan gaan wij 
met z’n allen een feestje bouwen!

Namens iedereen van de familie, 
wensen wij jullie heel veel geluk en 

liefde, en een onvergetelijke dag!

Vervolg van voorpagina

Hoge extra kosten
Raymond van Duyn, eigenaar 
van pension Villa Tanah-Lot 
aan de Brederodestraat, is 
heel duidelijk: “Het heeft mij 
al € 3400 gekost. € 1500 voor 
Bosch (dat in Zandvoort een 
monopolie heeft, red.) die 
de installaties levert, € 1500 
aan jaarlijkse bijdrage aan 
de brandweer en € 400 aan 
het bedrijf die mijn installatie 
klaar moest maken voor Bosch. 
Volgens mij kunnen een hele-
boel pensionhouders dit niet 
ophoesten. Bij mij aan de over-
kant is het pension verkocht 
aan een detacheringbedrijf 
voor Poolse werknemers. Die 
wonen daar gewoon en dus 
is er geen sprake van bedrijfs-
voering. Hoeft volgens mij dus 
niet aan die strenge eisen te 
voldoen waar ik mee te maken 
heb.”

Stoppen
Ook Leida Drommel van 
Pension Drommel in de dr. 
Mezgerstraat is zeer verbaasd 
dat er nu weer een grote in-
vestering moet worden ge-
daan. “Wij zijn maar een 
paar maanden per jaar open 
en dan moeten we nu zoiets 
gaan aanschaffen. Die kosten 
kunnen wij uit de normale 
bedrijfsvoering niet ophoes-
ten”, zegt ze treurig. Ook haar 
buurman van pension Zeehuis 
staat op het punt om te verko-
pen alleen weet hij niet wat hij 
tegen potentiële kopers moet 
zeggen. 

Modelverordening
In een reactie zegt VVD frac-
tievoorzitter Fred Paap, dat 
de nieuwe Bouwverordening, 
waar dit een uitvloeisel van 
is, tijdens de vergadering van 
16 april 2006 van de commis-
sie Raadszaken is behandeld. 

Volgens hem heeft wethou-
der Wilfred Tates (Bouw- en 
woningtoezicht) toen toe-
gezegd dat er geen conse-
quenties voor de bestaande 
vergunningen aan verbonden 
zouden worden. De nieuwe 
Bouwverordening is door 
VNG als model geleverd op 
basis van nieuwe landelijke 
wetgeving en kan naar de 
plaatselijke omstandigheden 
worden aangepast. De veror-
dening werd tijdens de raads-
vergadering van 30 mei 2006 
als hamerstuk behandeld en 
aangenomen.

Handhaven
De Zandvoortse brandweer 
zegt dat zij handhaaft volgens 
landelijke normen, die in de 
plaatselijke Bouwverordening 
zijn opgenomen. Zij weten 
niets van enige toezegging 
van welke wethouder dan 
ook. Wethouder Tates ziet 
zijn antwoord in de commis-
sie anders: “Ik doelde op de 
logiesverschaffende pensi-
ons die minder dan vijf per-
sonen kunnen huisvesten, de 
particuliere kamerverhuur-
der derhalve. Die zijn niet 
verbruiksvergunningplichtig. 
De brandweer wilde dat wel 
maar wij hebben besloten die 
uit te sluiten.” 

Huisvesting arbeiders 
De wethouder wilde ook het 
volgende nog gezegd heb-
ben: “Van de circa vijftien 
pensions die onder de nieu-
we Bouwverordening vallen, 
zijn er maar drie die direct 
bezwaar hebben aangete-
kend. Trouwens, de pensions 
die verkocht zijn en gebruikt 
gaan worden voor huisvesting 
van Poolse arbeiders moeten 
ook aan alle eisen voldoen, be-
roepsmatig of niet.” 

Pension Villa Tanah-Lot
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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)

Lintje aanvragen
Denkt u ook wel eens “die 
verdient een lintje!” maar 
weet u niet zo goed, hoe u 
dat moet aanpakken? Dan 
komen hier de spelregels. Het 
beste is om begin augustus 
een aanvraag in te dienen 
want dan wordt uw verzoek 
goed afgehandeld. Ook krijgt 
uw aanvraag meer kans als 
het ondersteund wordt door 
meerdere personen. Wel moet 
uw uitverkorene al lange tijd 
als vrijwilliger zich hebben 
ingezet voor de Zandvoortse 
samenleving. Zorg er wel voor 
dat uw voordracht geheim 
blijft, want dan is de verras-
sing des te groter én voor-
komt u de teleurstelling als 
uw verzoek niet gehonoreerd 
wordt. Stuur uw voordracht 
naar de gemeente Zandvoort, 
afdeling Kabinet, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort en zet op 
de envelop ‘Strikt vertrouwe-
lijk’.

Anti reclame
Geen lintje verdient de 
vervuiler van de enorme 
puinhoop bij het ronde ge-
bouwtje aan de Boulevard 
Barnaart. Flatbewoners van de 
Ruyterstraat zijn het spuugzat. 
Voorheen was in het gebouw-
tje een Chinees restaurant ge-
huisvest. Plotseling stond het 
gebouw leeg en was het te 
huur. Het gebouwtje werd ge-
deeltelijk gesloopt en het in-
terieur gooide men ‘hopsakee’ 
naar buiten. Volgens de eige-
naar/verhuurder van het pand 
zou alles met Pinksteren wor-
den opgeruimd. Ondertussen 
zijn er al maanden verstreken 
en nog steeds ligt de rotzooi 
op straat. Tot twee keer toe 
hebben de bewoners bij de 
gemeente klachten inge-
diend, maar zonder resultaat.  
De vele toeristen die langs 
het gebouwtje lopen kijken 
met verbazing naar de ge-
dumpte troep én geven het 
nodige commentaar. Dit is 
geen reclame voor ons dorp 
en is zeker niet leuk voor de 
omwonenden.

Zandvoort beweegt
Volgens de landelijke cam-
pagne ‘30 minuten bewegen’ 
moeten ook de Zandvoorters 
er aan geloven. Het doel van de 
campagne is om mensen aan 
te moedigen om in beweging 
te komen voor een gezonder 
en actiever bestaan. Steffen 
van der Pol van Sportservice 
Heemstede-Zandvoort en 
organisator van ‘het Galm’ 
project, overhandigde wet-
houder Toonen (sport) een 
oranje plaatsnaambord met 
daarop de tekst ‘Zandvoort 
beweegt’. De wethouder be-
loofde dat het bord een mooie 
plek krijgt. Waar? Misschien 
onder het bord ‘de meest 
vriendelijke MKB gemeente’ 
aan het begin van het dorp. 
Als u het bord ziet hangen, 
stuur dan een foto naar 
sportservice Noord-Holland: 
info@30minutenbewegen.nl

Zoete broodjes

Wellicht zijn, in het kader van 
30 minuten bewegen, alvast 
de twee witte banken op het 
Raadhuisplein vlak voor de 
warme bakker weggehaald. 
‘De mannetjes’ en de oudere 
Zandvoorters zijn furieus. Hun 
heerlijk plekje weg, dat kan en 
mag toch niet! Ook mevrouw 
Nieuwenburg vraagt zich af 
“Kunnen we nog bezwaren in-
sturen?”  De reden waarom de 
banken weg moeten, staat in 
het collegebesluit van 10 juli. 
Het terras van de warme bak-
ker, dat eigenlijk illegaal staat, 
wordt verwijderd en daarvoor 

in de plaats komt een groter 
(legaal) terras. Het college 
nodigt de aanvrager uit een 
verzoek voor een vrijstelling 
van het bestemmingsplan 
in te dienen dat voldoet aan 
de hiervoor geformuleerde 
eisen. Ook wordt aan de aan-
vrager verteld dat de vrijstel-
lingsprocedure niet eerder 
zal worden gestart nadat de 
vergunningaanvraag voor 
een exploitatievergunning 
volledig is. Conclusie: eerst 
verzoek indienen en dan pas 
banken weghalen. Trouwens, 
op de tekening van het in-
richtingsplan Raadhuisplein 
staan wel banken getekend 
maar geen terras. Ra, ra hoe 
kan dat?

SOS telefonische 
hulpdienst
Gaat u niet op vakantie en 
heeft u behoefte om even 
te praten over iets wat u erg 
hoog zit, over wat u is over-

komen? Of mist u het vaste 
contact met familie die met 
vakantie is? SOS Telefonische 
Hulpdienst Haarlem is ook 
tijdens de zomervakantie dag 
en nacht bereikbaar voor een 
vertrouwelijk en anoniem ge-
sprek, voor iedereen die daar 
behoefte aan heeft. Elk mo-
ment van de dag en de nacht 
is er een medewerker, die alle 
tijd en aandacht heeft voor 
degene die belt. Het telefoon-
nummer is 023 – 5471471. De 
hulpdienst is ook bereikbaar 
via het landelijke nummer 
0900 – 0767 (5 cent p/m).
  

Weer hemelwateroverlast

Het werd aardedonker en dan 
weten ze het wel in de buurt 
van de Koninginneweg: regen 
en veel regen en de daarmee 
gepaard gaande overstro-
ming. De putdeksels hielden 
het weer niet en dus moest 
de buurt worden afgesloten. 
In de Van Ostadestraat gin-
gen de schotten weer voor de 

deuren in een poging om het 
hemelwater tegen te houden. 
De kruising Koninginneweg/
Haarlemmerstraat stond ook 
weer blank met circa 50 cm. 
water. Ook in de Burg. van 
Alphenstraat, nabij de hoofd-
ingang van het circuit, was 
het voor de zoveelste keer een 
waterballet. 

De bewoners van de Koninginneweg en omgeving hadden 
maandag in de vooravond weer eens last van overvloedig re-
genwater. De riolering kon de hoeveelheid regen, die in zeer 
korte tijd viel, niet verwerken.

5

ju
lij

ul
iju

lij
ul

iju
lij

ul
iju

li

 Evenementen Agenda

�3-22

�9

2�

2�

22

27-29

27

t/m 3�

Week 29 • 2007

Juli
Kermis: Op de parkeerplaats van 
Circuit Park Zandvoort

Kortebaandraverij: 
Paardenraces in de Zeestraat

Tropicana Festival: Openlucht 
muziekfestival in het centrum

Swingsteesjun: 
Rookvrij dansen op het strand 
bij Take Five, vanaf 19.00 uur

Wielerronde / Solexrace:
Profronde van Zandvoort door de 
straten in het centrum, gevolgd 
door een nationale solexrace

Circuit Park Zandvoort: DTM races 

Swingsteesjun: 
Rookvrij dansen op het strand 
bij Take Five, vanaf 19.00 uur

40 jaar Rekreade: 
tentoonstellingsoverzicht met 
oude verslagen, foto’s en penteke-
ningen van Jan en Thijs de Droog. 
Te zien tijdens openingsuren 
van de bibliotheek Duinrand

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723 

Van 20.30  - tot 22.00 uur
Salsa DJ ” Wokky El Sol” 

Van 22.00- tot 24.00 uur
De bekendste tropische 
feestband van Nederland 
”TRAFASSI”

Café Neuf 
& 

Chin Chin 
Presenteren

Zaterdag 21 juli
Van 18.30- tot 20.30 uur Kinder disco feest 
met o.a. streetdance les o.l.v. Ruby van 
studio 118 dance - schminken

Supported by Circustheater

Supported by 
Greeven Makelaardij o.g.

&
Hypotheekshop Zandvoort

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-��39 �478

Weer hemelwateroverlast

Nieuwe clip voor Jannes 

De fans die op de hoogte 
waren van zijn komst naar 
Zandvoort hebben lang moe-
ten wachten voordat hun idool 
in arriveerde, maar uiteindelijk 
was het toch de moeite waard. 

De clip werd voor een deel ook 
op het Zandvoortse strand op-
genomen. 24 Augustus gaat de 
nieuwe CD van Jannes in de 
verkoop, waarop ook dit nieu-
we nummer te beluisteren is.

Afgelopen zaterdag was de bekende Nederlandse zanger Jan-
nes bij Auto Strijder om een clip voor zijn nieuwe single ‘Laat 
de zon maar schijnen’ op te nemen. Auto Strijder had een Audi 
Cabriolet ter beschikking gesteld om door acht schaars gekle-
de dames te laten wassen tijdens de clip.  

De Haarlemmerstraat was weer één grote rivier

Bus lijn 81 passeert een gestrande auto aan de rechterkant Foto Chris Schotanus

Dit jaar geen Jazz behind the Beach

De stichting Zandvoort Evenementen Promotie 
(ZEP) heeft bekend gemaakt dat er dit jaar geen 
Jazz behind the Beach festival zal zijn. Wel zal er tij-
dens het eerste weekend in augustus een muziek-
festival met buitenpodia zijn maar daarop zal geen 
jazzmuziek worden gespeeld.

Een lid van de stichting noemde met name de gage 
die de jazzgroepen vragen een beletsel om weer een 
jazzfestival te organiseren. Wel zal er een ‘normaal’ 
festival komen met voor ieder wat wils. Al jaren trek-
ken een vijftal horecaondernemers de kar voor de 
festivals. Vaak moeten zij geld bijleggen en dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. Collega’s van ze, die 
rondom de podia hun bedrijf hebben, profiteren van 

de investering van anderen. Als dat nu eens beter 
afgestemd zou worden, kan er veel meer gedaan 
worden.

Jazz behind the Beach was in de beginjaren een in 
heel Nederland bekend spektakel waar duizenden 
van buiten Zandvoort op af kwamen. Toen waren er 
veel meer ondernemers die meededen en de brou-
werijen waren maar wat happig om hun naam eraan 
te verbinden of in ieder geval te sponsoren. Maar dat 
gebeurt tegenwoordig niet meer. Toch wil stichting 
ZEP dat er volgend jaar een nieuwe poging gedaan 
wordt om het jazzfestival weer op poten te zetten. Er 
zijn zoveel jazzstijlen dat er voor iedere ondernemer 
wel een stijl is die bij zijn (vaste) gasten, Zandvoort en 
de toeristen past. Want daar doen ze het voor. 

Wielerspektakel ook
via de radio te volgen

De lokale omroep ZFM Zandvoort zal op zondag 22 
juli wederom live verslaggeving gaan doen van de 
Wielerronde van Zandvoort.

Vanuit een aantal prominente locaties zal ZFM live 
verslag doen van zowel de amateurronde, de prof-
ronde en de solexrace. Tevens zullen er verslaggevers 
op diverse locaties aan-
wezig zijn om de renners 
te interviewen. ZFM is te 
beluisteren op 106.9 FM 
of 104.5 op de kabel, ka-
belkrant op kanaal 45 of 
via internet www.zfm-
zandvoort.nl

Wij willen graag dat heel Zandvoort en 
Bentveld onze krant kan lezen.  

Daarvoor zijn goede, 
betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Ook onze trouwe 
krantenbezorgers gaan wel 

eens op vakantie. 
Daarom zoeken wij per direct 
invallers voor diverse wijken

Bespreek de mogelijkheden of  
meld u aan bij ZVO Verspreiders,  

tel. 06-1139 1478
of mail uw gegevens naar 
info@zvo-verspreiders.nl 
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Van Brero heeft na zijn op-
leiding tot fysiotherapeut 
van meet af aan gewerkt in 
de revalidatiehoek. In Delft 
en Wijk aan Zee en van 1973 
tot 1988 in Nieuw Unicum als 
hoofd afdeling fysio. “Al vroeg 
wilde ik graag mensen beter 
maken. Niet alleen op de be-
kende westerse wijze maar 
ook de traditionele Chinese 
geneeskunde (TCM) trok mijn 
aandacht.” 

Yin en Yang
Deze Chinese zienswijze be-
nadert de mens en zijn ziek-
tes anders. “Ze verschilt hierin 
door niet de ziekte, maar de 
zieke mens in zijn omgeving 
centraal te stellen. Alles wat 
bestaat is volgens deze filoso-
fie een samengaan van twee 
oerkrachten, de bekende Yin 
en Yang. Gezondheid hangt 
af van een goed evenwicht 
tussen deze krachten; bij 
verstoring kunnen er klach-
ten optreden.” 

Acupunctuur 
De meest bekende discipline 
is acupunctuur. Het basis-
principe is de circulatie van 
de levensenergie Qi. Vooral 
bij pijnbestrijding levert dit 
goede resultaten op, maar er 
kunnen echter nog veel meer 
aandoeningen behandeld 
worden. Bekend is ook het 
gegeven dat men door mid-
del van acupunctuur van het 
roken afgeholpen kan wor-

den. Hans: “helaas is het zo 
in Nederland dat, in tegen-
stelling tot fysiotherapie, het 
woord ‘acupuncturist’ niet 
beschermd is en er derhalve 
kwakzalvers onder zijn die 
niet BIG-geregistreerd zijn.” 
BiG staat voor Beroepen in de 
Gezondheidzorg. Van Brero 
is lid van de Nederlandse 
Vereniging voor Acupunctuur 
(N.V.A.) en ook ‘Fellow of 
the British Acupuncture 
Association’ , dus kwaliteit is 
gegarandeerd.

Kruidenformule
Behalve acupuncturist is Van 
Brero ook orthomoleculair 
therapeut. “Dit heeft alles 
te maken met het gebruik 
van vitamines, mineralen en 
kruiden. Er is de moxibutie-
therapie, waarbij de moxa (= 
bijvoetplant) verbrand wordt 
en vooral helpt bij reumati-
sche klachten. Daarnaast 
geef ik voedingsadviezen; de 
kruidengeneeskunde is een 
van de belangrijkste pijlers 
van de Chinese geneeskun-
de.” Door het samenvoegen 
van verschillende kruiden 
kan een kruidenformule 
worden samengesteld, die 
precies op de patiënt is af-
gestemd. Daardoor kunnen 
verschillende aandoeningen 
effectief bestreden worden. 
Op zijn website www.acu-
punctuur-vanbrero.nl staan 
per seizoen adviezen voor het 
gebruik van allerlei voedings-

Voor mensen die nog nooit acupunctuur hebben ondergaan, 
zit misschien het beeld van de reclamespot “Even Apeldoorn 
bellen...” op het netvlies. U weet wel, een man die uit een 
brandend huis wil springen, maar wiens lijf onder de naalden 
zit. Het risico, dat u dit bij Hans van Brero (57) overkomt, is echt 
nihil. In de eerste plaats ligt zijn prachtige praktijk op de bene-
denverdieping en verder is het niet gebruikelijk dat er zoveel 
naalden tegelijk worden gebruikt…

door 
Erna Meijer

Vorige week woensdag ging de nieuwste Harry Potter film in 
Nederland in première. In Circus Zandvoort is de eerste voor-
stelling extra feestelijk verlopen.

De Zandvoortse Lisa Hakhoff, 
een echte Potterfan, heeft 
haar 12e verjaardagsfeest 
uitgesteld om het te kunnen 
combineren met haar ‘mooi-
ste’ verjaardagscadeau: ‘de 
nieuwe Potter’.

Zij zorgden in een volle bi-

oscoopzaal voor een heuse 
Potter sfeer. Net als 3 jaar 
geleden bij de vorige Harry 
Potter première stapte 
Lisa met haar vrienden en 
vriendinnen in Harry Potter  
kostuums de trappen om-
hoog richting de Zandvoortse 
bioscoop.

Jarige fan viert feestje
met Harry Potter

Ook bij ons 
festival!

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

Ze zijn er weer!

Dikke 
zomerschol
op de graat of gefileerd

Die eet je bij 
Thalassa

Reserveren: 023-5715660

De plek met het mooiste uitzicht waar je ook nog lekker kunt lunchen, 
heerlijk kunt dineren, gezellig borrelen in de lounge of 

op het prachtige panorama terras en dát het hele jaar door
Is op zoek naar enthousiaste collega’s :

Bedienend personeel
Koks

Wij vragen van de kandidaten een beetje horeca ervaring, 
een gezonde dosis verstand en je moet stressbestendig zijn.

Leeftijd vanaf 20 jaar

Voor meer informatie bel of mail naar 0235731700 – info@tropenaanzee.nl 
t.a.v.  Naomi Manuputty.

middelen. “Nu in de zomer is 
de smaak, die hierbij hoort, 
bitter.”

Kinderen en volwassenen
Een derde aspect van zijn 
werkzaamheden is ‘tui na’ 
zowel voor kinderen als vol-
wassenen. Voor kinderen van 
0-7 jaar zijn de behandelin-
gen voornamelijk gericht op 
darmstoornissen, slaapstoor-
nissen, hoesten, huidaandoe-
ningen, etc. ‘Tui na’ richt zich 
op het soepel maken van de 
pezen en het laten stromen 
van de energie door de me-
ridianen.

Inzet gemeenschap
Wat zijn Hans’ zijn activitei-
ten buiten het werk? “Vanaf 
1997 heb ik geijverd voor spe-
ciale woonruimte voor mijn 
nu 31-jarige zoon Bas. Ik ben 
heel blij dat de woonvorm ‘De 
Achtsprong’ na de bouwva-
kantie gerealiseerd gaat wor-
den in de Poststraat. Verder 
golf en tennis ik en ik verza-
mel nederlandse munten”, 
aldus een zeer sympathieke, 
weliswaar zelfstandig onder-
nemer, die zich beslist niet zo 
voelt. “Al heel lang vind ik het 
prettig om mij in te zetten 
voor de gemeenschap en heb 
dus zitting gehad in allerlei 
commissies, clubs, politiek 
(voorzitter D’66, voorzitter 
ondernemingsraad) en thans 
ben ik lid van de WMO-raad 
hier in Zandvoort. Ik zorg 
er echter wel voor dat mijn 
leven er als een soort drie-
pootkruk  uitziet: eenderde 
stoelt op en is er voor het 
gezin, eenderde voor de pa-
tiënten en eenderde voor de 
gemeenschap!”

De praktijk van Hans van 
Brero is te vinden op de Frans 
Zwaanstraat 70, tel. 57 33354.

Hans van Brero
acupuncturist De fractie van het CDA heeft bij monde van raadslid Gijs de 

Roode een aantal vragen aan het college gesteld. Vorige week 
werd het bestemmingsplan Oud Noord ter visie gelegd, ter-
wijl wethouder Wilfred Tates eerder had aangegeven dat er 
tijdens de zomervakantie geen zaken als bestemmingsplan-
nen en nieuw beleid aan de burgers van Zandvoort zouden 
worden voorgelegd.

In zijn brief schreef De Roode 
onder andere: In de laatste 
raadsvergadering van 3 juli 
2007, ontstond er wat com-
motie over het eventueel 
eerder ter visie leggen van 
het Parkeerbeleid. Wethouder 
Tates beantwoordde de vra-
gen vanuit de raad en was 
zeer gehecht aan duidelijk-
heid voor een ieder. In die 
vergadering deed de wet-
houder een aantal uitspra-
ken over het ter visie leggen 
van bestemmingsplannen: 
“Bestemmingsplannen wor-
den niet ter visie gelegd in 
de zomer, om zoveel moge-
lijk burgers de kans te geven 
om het in te zien. Het college 
voert hier een consequent be-
leid in en het college houdt 
niet van jojobeleid.”

Verlengen
De zomervakantie is van 7 juli 
t/m 26 augustus 2007 en het 
ter visie leggen van het bestem-
mingsplan Oud Noord valt pre-
cies in de zomervakantie, name-
lijk van 13 juli t/m 24 augustus. 
“Met enige verbazing heeft 
mijn fractie kennisgenomen 
van de genoemde termijnen 
betreffende het bestemmings-
plan, omdat de wethouder in de 
laatste raadsvergadering zo dui-
delijk was over het te voeren be-
leid”, aldus De Roode. Zijn fractie 
verwacht nu van de wethouder 
dat het bestemmingsplan twee 
weken langer ter visie wordt 
gelegd, zodat iedereen die be-
langhebbende is kan reageren. 
Bij het ter perse gaan van deze 
krant heeft de wethouder nog 
niet kunnen reageren.

CDA wil tijdens zomervakantie 
niets ter inzage leggenOok in de zomer 

volop sporten!
www.sportinzandvoort.nl

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.
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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)

geregeld, eerst een bed and 
breakfast in Grein en daarna 
jeugdherbergen.Ik hou ervan 
om nogal Spartaans te leven, 
want dan geniet je daarna 
nog meer van wat luxe; dat 
doe ik thuis ook.”  

Windje mee
Met in haar bagage slechts 
twee broeken en hemden, een 
trui en een stukje zeep ging 

deze 76-jarige doortas-
tende dame dus op stap, 

vaak de radio aan met 
klassieke muziek. 

Haar eerste etappe 
begon in de regen 
en veel wind, maar 
zoals zij het zelf 
heeft beschreven 
in een uitgebreid 

reisverslag: “Voor 
mijn gevoel ging ik 

heel snel met de wind 
mee en daardoor werd 

ik ook niet nat. De nachte-
galen zongen als in competi-

tie het hoogste lied. Het was 
een volmaakt evenwichtige 
wereld, waarin ik mij als klein 
mensje bevond, heel alleen en 
stil. Jubelend denkend: Heer, 
wat gaat het goed met mij.” 
Door de overal vriendelijke 
ontvangst in kleine dorpjes, 
het prachtige landschap en 
mooie huisjes voelde zij zich 
vaak euforisch en in volledige 
harmonie.

Toekomst
De volgende trip is alweer 
in de planning. Het wordt 
deze keer het Ruhrgebied in 
Duitsland. Een rare plek om 
daar te fietsen, denkt u mis-
schien, met al die voormalige 
kolenmijnen! Vele daarvan 
zijn echter door architecten 
volledig opgefleurd en vor-
men thans een prachtige rou-
te als ‘industriecultuur’. Reken 
maar dat Amanda Stienstra 
zal genieten en dat is deze 
vrouw, die een voorbeeld van 
doorzettingsvermogen kan 
zijn voor vele ouderen onder 
ons, van harte gegund. 

Al vanaf 1953 is Amanda Stienstra-Barke (76) in Zandvoort be-
kend. Geboren in Arnhem kwam zij door een toenmalige lief-
de naar ons dorp, waar zij in eerste instantie als verpleegster 
en later als pedicure/schoonheidsspecialiste aan de slag ging. 
In 1970, kort na de geboorte van haar zoon, verhuisde Amanda 
naar Ruurlo in de Achterhoek. Echter, het westen bleef toch 
trekken en zo kwam het gezin in 1985 weer naar Zandvoort.

Dorpsgenoten

 “Het is wel frappant dat ik na 
al die jaren nu weer sinds 
zes weken als vrijwillig-
ster schoonheidsbe-
handelingen geef 
in Nieuw Unicum. 
Een heel dank-
bare taak”, vindt 
Amanda. Muziek, 
en met name de 
accordeon, is een 
heel belangrijk 
gegeven in haar 
leven. “Destijds in 
Arnhem heb ik vier 
jaar accordeon gestu-
deerd en anderhalf jaar 
piano. Door de oorlogsja-
ren moest ik helaas hiermee 
stoppen.” Haar voorkeur gaat 
uit naar tango’s, operetteme-
lodieën en klassieke muziek, 
maar ook het populaire genre 
is aan haar besteed. Zo treedt 
zij o.a. op bij ‘De Wurf’, de non-
nen van Alverna en op 11 juli 
aanstaande in het Huis in de 
Duinen.

Verre reizen
Reizen is tevens haar grote 
hobby. “Toen mijn man nog 
leefde, gingen wij niet zoveel 
weg. Als officier bij de koop-
vaardij was hij al veel weg 
en hoefde dit nooit zo van 
hem. Wij trokken vaak met 
de camper door Europa, met 
name naar Oostenrijk. Ik ben 
nog steeds helemaal weg van 
de Alpen en ga daar twee keer 
per jaar langlaufen.” Na zijn 
overlijden in 1990 is Amanda 
zeer frequent verre reizen 
gaan maken, maar wel op de 
sportieve toer. “Ik wilde de be-
volking leren kennen en het 
echte binnenland ontdekken. 
Er is geen betere remedie voor 

lichaam en geest dan om in 
de natuur te zijn.”

Fietstochten
De laatste jaren, alsof er op 
die leeftijd geen beperkin-
gen zijn, heeft zij het over 
een andere boeg gegooid. Zij 
is op de fiets tochten gaan 
maken! Niet naar bij voor-
beeld Langevelderslag of de 
Veluwe en met een van alle 
snufjes voorziene tourfiets. 
Nee, Amanda pakt haar klei-
ne vouwfietsje in, neemt bus 
of trein en vertrekt naar o.a. 
het Moezelgebied, de Donau, 
de Elbe of naar Dresden. 
Haar laatste reis was van 7-
17 mei jongsleden. “Ik zag in 
een advertentie dat ik voor € 
19,00 met de bus naar Linz 
in Oostenrijk kon reizen. Het 
leek mij wel wat om van 
daaruit dan in mijn eentje 
naar Wenen te fietsen, een 
afstand van 280 kilometer. 
De onderkomens waren zo 

Opnieuw matig zomerweer
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

                       Amanda Stienstra

Amanda Stienstra

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 22 20 19 19 

Min 14 14 14 14

Zon 55% 25% 25% 30%

Neerslag 15% 65% 45% 40%

Wind west  4 no. 3-4(5) wzw. 4-5 wzw. 4 

door Erna Meijer

We kregen weliswaar het 
beloofde warme weekeinde 
(op de westerstranden vooral 
vies tegenvallend met zater-
dag een paal wind en zondag 
een onverwachte buienver-
rassing) met zondagmiddag 
nog bijna 27 graden op de 
Zandvoortse boulevard. De 
vochtigheid was erg hoog en 
gaf de situatie het bekende 
drukkende karakter. Maar al 
met al zaten de weermen-
sen, ondergetekende incluis, 
er deze keer naast. 

In Zuid-Limburg (richting 
Vaals) werd het trouwens 
bijna 35. Tot en met vandaag 
blijft het in de Midden-
Europese contreien (inclu-
sief Polen en Oostenrijk) uit-
zonderlijk warm met 38 tot 
40 graden en waarschijnlijk 
worden er nieuwe warmte-
records gebroken.

Een uitzonderlijk fraaie, 
Amerikaans aandoende rol-
wolk -gevolgd door een bijna 
Egyptische duisternis- werd 
onder andere in Zandvoort 
gezien maandagavond rond 
19 uur. Men sprak van zwavel 
en okergele, goorbruine en 
parelmoergroene en blauwe 
kleurschakeringen en velen 
zagen nog nooit zo’n indruk-
wekkend fenomeen langs-
komen. En de schrijver dezes 
-met in december aanstaan-
de 30 jaar weerervaring- kon 
dat zeker beamen.
   
Woensdag was al een hele 
redelijke dag en ook donder-

dag krijgen we zeker aardig 
weer meestentijds met dro-
ge condities en nauwelijks 
of geen buienkansen meer. 
Zonder meer een knappe 
temperatuur van soms 22 
graden hebben we en de zon 
maakt ook behoorlijk wat 
uren. Het weer gedurende 
de Nijmeegse Vierdaagse 
zal dan ook prima verlopen 
met vrijwel de gehele peri-
ode uitstekend wandelweer. 
Het is dan ook de vraag of 
de speciaal aangestelde 
Vierdaagse-weerman (spe-
ciaal gebrand op hitteperi-
kelen...) functioneel kan zijn 
dit jaar?

Eerst vrijdag komt een waar-
schijnlijk pittige randstoring 
langszij die weer roet in het 
eten gooit in de vorm van 
een langduriger regenfase. 
Mogelijk valt er weer 10 milli-
meter of meer. Het komende 
weekeinde zitten we waar-
schijnlijk nog even met de 
restanten van dat storings-
gebied opgescheept. Een 
droogweer garantie is dus 
niet af te geven vooralsnog 
en het is zonneklaar dat de 
temperatuur geen bokken-
sprongen maakt. Wel komt 
de zon weer regelmatig terug 
en echt koud is het niet.

Alle hoop is gevestigd op de 
maand augustus, want juli 
laat de eerstkomende peri-
ode in elk geval geen mooi 
herstel zien.

Weerman Marc Putto

Cash en Carry
Italiaanse delicatessen

wijnen
Lijnbaan 77, 1969 ND Heemskerk

Tel. 0251-247204, Fax 0251-249504
www.smeraglia.nl

Smeraglia

 groothandelHoreca

Danzee 
zoekt per direct

enthousiaste
keukenmedewerker 

m/v

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 2� juli t/m 3 augustus  
€ 27,50

Filet de Merlin mariné avec salade de fine herbes 
et vinaigrette de citron

gemarineerde merlijnfilet met salade en 
citroendressing

of
Salade d’epinard avec ris d’agneau 

sauté et œuf pôche
spinaziesalade met lamszwezerik en gepocheerd ei

of
Tarte épice de legumes et du fromage frais

hartig taartje van diverse groentes
 H H H

Les moules au bassine avec queue 
d’écrivise et pancetta au vin blanc

mosselen uit de wok overgoten met 
witte wijn, pancetta en rivierkreeftjes

of
L’entrecôte avec sauce de Paris et les légumes frais 
entrecôte met Café de Paris-saus en verse groentes

of
Biscuit de paté farcis avec le tofu et les légumes

koekje van bladerdeeg gevuld met tofu en groentes
H H H

Dessert 

Voor reserveringen: 023-57�6��9/info@tfaz.nl

Bowling of een  
diner in Sharky’s?
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ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke 
zandkorrels €�0,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
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 (in-
gang Willemstraat 20, 

1e 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

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

 Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. 

Met garantie en KvK.

ZANDKORRELS C U L T U U R

ZANDVOORT 2000
– Bewoners van Park 
Duijnwijk en de omgeving 
van het station mochten 
zich uitspreken over de 
kunstwerken die in de wijk 
en op het Stationsplein 
waren gepland. Het 
Bouwfonds Nederland, de 
gemeente, bewoners, EMM, de 
spoorwegen, een Zandvoortse 
kunstenaar en een landschaps-
architect werkten samen om 
twee kunstwerken mogelijk 
te maken. De Kunstcommissie 
presenteerde tien voorlopige 
ontwerpen die op schaal 
tentoongesteld werden in 
de openbare Bibliotheek van 
Zandvoort. De bewoners kon-

Linda Verkaaik
Linda Verkaaik is in 
Utrecht, 1956 geboren. 
Ze woont en werkt in 
Nijkerk. Verkaaik werkt 
zowel twee- als driedi-
mensionaal. Het twee-
dimensionale werk be-
staat uit wandpanelen 
van metaal: zink, mes-
sing, koper, met kleur-
accenten van emaille, 
zilver of goudfolie en 
oxides. Het driedimen-
sionale werk bestaat 
uit beelden, voorna-
melijk plastische reliëf-
schillen van brons, elek-
trolytisch koper, ijzer. 
Eveneens met kleur-
accenten van emaille, 
oxides of mozaïek. In de 
permanente ‘beelden’ 
is Verkaaik op zoek of 
ze met licht, geluid en 
beweging kan werken, 

niet op een toegevoegde ma-
nier, maar vanuit een natuur-
lijk gegeven zoals: zon, scha-
duw, reflectie, tijd van de dag, 
gelaagdheid. Voor haar moet 
een beeld zijn als een huis (dat 
vloer, wand en plafond moet 
invullen), als een dag (die ver-
andert met het licht) en als 
het leven zelf (waar ieder zijn 
verhaal in kan vinden).

den via een enquêteformulier 
zelf de kunstvoorwerpen keu-
ren en waarderen. Uiteindelijk 
is er bij de vijver voor het mooie 
kleurige kunstobject ‘vliegers’ 
gekozen. Het kunstwerk be-
staat uit hoge rietstengels 
en banken als golvend water 
en vliegers waarin vogels, vis-
sen, zon, wind en water in vele 
kleuren te vinden zijn. 

‘Zie het leven als een notenbalk. 
Een symfonie met alleen 

hoge noten is niet om aan te horen.’
Marco Termes

Spreuk van de week:

Retourtje Blauwe Tram
Op 31 augustus 1957 was het de laatste keer dat de Blauwe 
Tram vanuit Zandvoort naar Amsterdam reed. Ter gelegenheid 
van dit feit opent het Zandvoorts Museum, in samenwerking 
met onder andere het Historisch Genootschap de Blauwe Tram 
in Delft en het NZH Vervoer Museum in Haarlem, de tentoon-
stelling ‘Retourtje Blauwe Tram’.

Voor het tot een succes ma-
ken van de tentoonstelling 
wil het museum u hier heel 
graag bij betrekken. Als u 
spulletjes heeft die met de 
Blauwe Tram in Zandvoort te 
maken hebben of wanneer u 
leuke anekdotes weet te ver-
tellen over de Blauwe Tram in 
Zandvoort, wordt u vriendelijk 
verzocht deze via een e-mail te 
sturen naar: museum@zand-
voort.nl onder vermelding 
van ‘Retourtje Blauwe Tram’. 
De organisatie neemt dan zo 
spoedig mogelijk contact met 
u op. De tentoonstelling zal te 
bezichtigen zijn van 20 augus-
tus t/m 4 november 2007. 

De huidige tentoonstelling 
in het Zandvoorts Muzeum: 
‘Lichel van den Ende, Zandvoort 
en Kunst’, met foto’s van Merel 
Janson, Barbara Gen en Rob 
Bossink, is nog te bezichtigen 
t/m 26 juli 2007.

 Te huur aangeboden:
PARKEERPLAATS

in de stallingsgarage
aan de Van Speijkstraat

info 023 – 57 39 234
greevenmakelaardij.nl

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

Klein hotel 
in Zandvoort 

vraagt Studente voor 
receptie-

werkzaamheden. 
Havo niveau. 
Tel. 5713466

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

Gevraagd: 
jonge dames voor erotiek. 

€125 per uur. 
Discretie verzekerd. 

Tel. 5716998

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

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

New Century Advies

T:  023-5718568

M: 06 47772376

info@newcenturyadvies.nl

• Financieel Advies

• Belastingen

• Businessplan

BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK  !

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

��

Kunstobject: 
 Vliegers, 2001
Materiaal: 
 gegalvaniseerd staal en 
 gekleurd acrylaatplaat 
Afmeting hoogte:  
 7 meter
Plaats: 
 Park Duijnwijk 
 bij de vijver
Kunstenaar: 
 Linda Verkaaik

Beeldig Zandvoort

Vrijwilligers en beroepskrachten van stichting Pluspunt trof-
fen elkaar vrijdagmiddag in het nieuwe pand aan de Fleming-
straat 55. Zij kregen de kans om op een informele wijze kennis 
te maken met de nieuwe multifunctionele accommodatie.

De in grote getale opgeko-
men vrijwilligers werden wel-
kom geheten door Nathalie 
Lindeboom, vrijwilligerscoördi-
nator van stichting Pluspunt. Zij 
schetste de ontwikkeling van de 
stichting, die naast het nieuwe 
gebouw ook nog gevestigd is en 
blijft in het Gemeenschapshuis 
in het centrum van het dorp. 
De twee locaties binnen de 
stichting werken zeer nauw 
met elkaar samen, waar het 
gaat om het bieden van de 
helpende hand aan de oudere 
inwoners van Zandvoort. In zijn 
welkomstwoord hield Hans 
Pieterson, Pluspunt directeur 
ad interim, de aanwezigen 
voor: “Deze accommodatie is 
een voorbeeld van hoe een wel-
zijnsinstelling in de 21e eeuw er 
uit moet zien. Zandvoort is een 
zo niet de eerste die over zo’n 
moderne accommodatie be-
schikt. Zandvoort zal als voor-
beeld dienen voor vele andere 
nieuwe centra.” 

Servicepunt
Het nieuwe servicecentrum in 
Nieuw Noord moet niet gezien 
worden als een specifiek wijk-
centrum, maar een servicepunt 
voor heel Zandvoort. In het 
servicepunt dat  ‘eigendom’ 
is van de woningbouwvereni-
ging EMM en waar Pluspunt 
als beheerder optreed, wordt 
nauw samengewerkt tus-
sen Pluspunt, EMM, stichting 
Nieuwe Woon Vormen die bo-
ven het servicepunt beschikt 
over zeven flats voor bege-
leid wonen, het RIBW en de 
Stichting Zorgcontact. Het ge-
bouw biedt tal van faciliteiten 
die voor het welzijn en zorg van 
belang zijn. Zowel jong als oud 
kunnen er terecht voor vragen 
en problemen, maar ook om er 
een kopje koffie te drinken en 
in de toekomst voor een maal-
tijd. Ook Nieuw Unicum zal er 

een groot aantal activiteiten 
ontplooien zoals onder andere 
een computerservice. 

Zonder overlast
Het pand beschikt over ee n 
groot aantal ruimten waar 
onder andere de muziekschool 
New Wave en de balletstudio 
Connie Lodewijks gebruik van 
gaan maken. De ruimten zijn 
zodanig gesitueerd en inge-
richt dat van overlast voor de 
omwonenden geen sprake zal 
zijn, zelfs niet als er een drum-
cursus of een feestavond voor 
jongeren gegeven wordt. De 
grote zaal en de oefenruimte 
liggen namelijk goeddeels on-
der de grond onder de nieuwe 
speeltuin voor de naschoolop-
vang.

Centrum
De dagopvang voor oude-
ren heeft ook een plaats in 
het centrum, waar eveneens 
spreekuren gehouden worden 
van de wijkagent, de woning-
bouwvereniging EMM en de 
trombosedienst.

Onder indruk
Na een uitgebreide rondleiding 
door de medewerkers van de 
stichting, waren de vrijwilligers 
onder de indruk van de moge-
lijkheden dat het gloednieuwe 
servicepunt te bieden heeft. 
“In de komende maanden zal 
moeten blijken welke groepen 
belangstelling hebben voor 
het servicepunt. Nu al mer-
ken we de belangstelling van 
onder andere jongeren. Voor 
hen is er bijvoorbeeld de mo-
gelijkheid om met hun bandje 
te oefenen in een geïsoleerde 
ruimte”, zegt Pieterson, die na 
de officiële opening eind au-
gustus het stokje zal overdra-
gen aan zijn opvolger. Die is al 
benoemd en zal begin septem-
ber aantreden.

Vrijwilligers bekijken 
nieuw Pluspunt

De Blauwe Tram



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting
Wij hebben ook een zeer
grote collectie fotolijsten 

in diverse maten.

Bleu van het Huis
Heerlijk geaderd, verfijnd pikant

100 gram € 1,49 

De hele maand juli:
Bij �0 stokjes kipsaté

gratis
500 gram aardappelsalade

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

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
Zwitserse roomvlaai 
van 12,95 voor 11,50.

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
5% extra korting. 

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting op onze
bijoux en kleding
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen 

ook op: 
www.zandvoortpas.nl 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Wegens succes ook deze maand 
korting in de schoonheidssalon.
10% op alle massages in de maand juli.
Alle behandelingen gaan volgens afspraak.

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

Espressobar & Ristorante
Zuidstrand - 023-5718787

www.azzurrozandvoort.nl

Strandpaviljoen 

AZZURRO
Een strandwandeling waard !!!

stijlvol paviljoen met italiaanse 
cappuccino, wijnen, pasta, pizza,  

panini en muziek 

-Terras gekleed- 

 
Betaal 25,00 en je mag voor 

25,00 huren. 
En je krijgt gratis de dvd van 
ice age 2 , cars , nardia of 
kruistocht in spijkerbroek

Niet in combinatie met andere acties

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

Damesschoenen:
€ 35,- per paar!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

VAN ZANDVOORT

Restaurant 

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

Bestel nu de ZandvoortPas

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de voorjaarscollectie
Kerkstraat 3a

Mmmm……
EEN LEKKERE TRAKTATIE

BIJ BOEKING VOOR 
ZANDVOORTPASHOUDERS
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Strandpaviljoen Ganpati vormt op zondag 29 juli 
het toneel voor de Nataraj Benefiet Beachparty. 
Nataraj, de spirituele en rookvrije disco uit Amster-
dam en beachclub Ganpati, op het Naturelstrand, 
slaan voor het tweede opeenvolgende jaar de han-
den ineen om geld in 
te zamelen voor het 
Indiase kindertehuis 
Ramana’s Garden.

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Vaste planten 
en éénjarige

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

Vakantie
Wij zijn er even tussenuit
t/m  maandag 6 augustus.

Dinsdag 7 augustus 
zijn wij weer open.

Honderd Cols van de Tour de France (3/3)

Momenteel wordt de 94e Ronde van Frankrijk gereden. 
Zandvoorter Piet Visser heeft alle honderd cols beklommen 
die ooit in de Tour zijn opgenomen. Hieronder het laatste 
deel uit zijn dagboek: 

11e dag: Notre Dam 
de Bellecombe – Viri 
eu Le Petit (126 km)
Op de col de Aravis wordt ik 
door een toeterende auto-
bus ingehaald. Naar Annecy 
is het alleen maar afdalen. 
De col de Bluffy is een echte 
bluffer. Je bent erover voor je 
er erg in hebt. Op de col du 

Mt. Clergeon heb 
ik een droog shirt 
aangetrokken. Na 
Culoz komt de col 
du  Grand 
Colombier, 
ook een aparte. 
Na eerst een ge-
lijkmatige stijging, 
volgen er diverse 
haarspeldbochten 
en dan weer een 
lang stuk vlak. De 
auberge voor een 
stempel is dicht. 
Gelukkig is er een 
Nederlandse auto 
en kan ik een foto 

laten maken als bewijs. Er 
volgt een afdaling met stukken 
tussen de 14 en 19%. ’s Avonds 
heb ik artisjokken leren eten 
en daarna naar jeu de boules 
gekeken. 

12e dag: Virieu Le Petit 
– Mourthe (139 km)
Volgens de weerberichten 

van gisteren zou het behoor-
lijk gaan regenen. Bij vertrek 
viel het gelukkig mee maar na 
de col du Richmond heb ik in 
de regen, na 1500 km (!), mijn 
eerste lekke band. Na de afda-
ling van de col de la Croix de 
la Sierra reed ik achter weer 
lek. Wat bleek nu? Na mijn 

eerste lekke band heb ik mijn 
bandenlichters op straat laten 
liggen. Wat nu? Met een stel-
sleutel en een schaar lukte het 
ook wel maar het is wel even 
schrikken. 

13e dag: Mourthe 
– Champagney (180 km)
Het is zomer op de kalender 
maar voor het eerst ga ik met 
lange mouwen en in een lange 
broek fietsen. Volledig in de 
wolken op 1000 meter hoogte 
besluit ik na een uur nog meer 
aan te trekken. Onderweg kom 
ik een ‘randonneur’ tegen van 
70 jaar en samen hebben we, 
op souplesse, de col de Ferriere 
genomen. Na de top ging ie-
der op zijn eigen weg verder. 
In Champagney heb ik om 

18.00 uur een hotel gevonden 
en daar heb ik naar Frankrijk 
– Nederland gekeken. 

14e dag: Champagney 
– Hohrenberg (134 km)
Na de col d’Amic gaat deze 
direct over in de col du Grand 
Ballon. Koud van de regenen 

en hongerig stort ik me in 
een restaurant op de soep, 
zuurkool met spek en een sa-
lade. Bij de laatste klim naar 
Hohrenberg was er geen en-
kele herberg vrij dus moest ik 
uitkijken naar een hotel. Mijn 
geld was bijna op en heb niet 
kunnen pinnen. Na een lange 
zware dag is een bed en een 
kleine avondmaaltijd belang-
rijk. Gelukkig heb ik nog ho-
ning en twee yoghurtjes.

15e dag: Hohrenberg 
– Hagenau (173 km)
Met nog 30 francs op zak en na 
een goed ontbijt ging ik weer 
op pad. Na de col du Linge is 
het steeds stijgen en dalen 
tussen de 500 en 1000 meter 
en wordt het een pittige och-

tend. In St. Marie aux M. kon 
ik eindelijk pinnen en heb ik 
een bakker opgezocht. De 
laatste beklimming naar 
de Mont St. Odille is zeer de 
moeite waard. Het is één van 
de laatste Vogezenbulten die 
je mooi vanuit het klooster 
kunt zien. Om 19.00 uur rijd 

ik Hagenau 
binnen.

16e dag: Hagenau 
– Zandvoort (per trein)
Om half zeven zat ik al aan 
het ontbijt aangezien de 
trein om 07.02 uur vertrekt 
naar Straatsburg. Aan de 
hand van een plattegrond 
wordt uitgelegd waar ik 
mijn racefiets kan afha-
len. In de stationshal heb 
ik die weer gedemonteerd, 
een kaartje gekocht en om 
09.58 uur ging ik weer rich-
ting huis. 

Al met al was het een mooie, 
zware en afwisselende va-
kantie maar zoals ze zeggen: 
‘Zet deur!’

Piet Visser

De Honderd Cols: Waar het eindigde en weer begon

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Dansen voor kindertehuis India
Van drie uur ‘s middags tot middernacht zullen 
verschillende dj’s jong en oud in de ban van Global 
Trance Dance houden. “Terwijl iedereen samen danst 
om geld voor het goede doel in te zamelen, gebeurt 
er iets heel bijzonders: aan het eind van de dag heb-
ben niet wij het kindertehuis, maar heeft het kinder-
tehuis ons een onbetaalbaar geschenk gegeven. Dat 
goed doen een gift aan jezelf wordt, is pure magie”, 
zegt dj Shanto.

De volledige opbrengst van de entreegelden en van 
de spirituele markt met onder meer tarot, mas-
sage, reiki, haarvlechten, bodypaint en hennatat-
toes komt ten goede aan het Indiase kindertehuis. 
Daarnaast doneert ook Beachclub Ganpati een deel 
van de omzet. Vorig jaar werd de Nataraj Benefiet 
Beachparty door meer dan 600 mensen bezocht die 
samen €5500 doneerden. Van de opbrengst heeft 
Ramana’s Garden onder andere een eigen bakkerij 
kunnen bouwen. 

In geval van slecht weer wordt de Nataraj Benefiet 
Beachparty verplaatst naar zondag 5 augustus. 

De bigband Philharmonic 
Funk Foundation, die ook op 
Lowlands stond, zorgde er 
zondagavond voor dat letter-
lijk alle voetjes van de vloer 
gingen. Samen met een aero-

bicsinstructrice gaven zij een 
aerobicsles. Met drie zangeres-
sen die zongen als nachtegaal-
tjes en een tienkoppige band 
brak het feest goed los. Met 
het zand tussen de teentjes en 

een drankje in de hand werd 
het zweten geblazen. 

De Zandvoortse strandtent 
zorgde net als vorig jaar voor 
een bijzonder aantrekkelijke 
line-up. Vrijdagavond begon 
het festival met een dansop-
treden van Movementalist 
(Sensation). Met het zonnetje 
op het bolletje kon er zater-
dag genoten worden van de 
Haarlemse Band The Sheer. 
Wat veel bekijks trok was 
het prachtige theaterstuk De 
Huilende Pers, met als decor de 
prachtig ondergaande zon.

Maar waar staat Rongo Rongo 
eigenlijk voor? Is het iets ver-
zonnen of bestaat het ook 
echt. Bij navraag blijkt dat 
Rongo Rongo een geschrift is 
op Paaseiland. Een geschrift 
dat tot nog toe nog niet is 
ontcijferd. “We wilden voor 
ons publiek ook nog niet te 
ontcijferen zijn. Mensen moe-
ten dus blijven komen. En voor 
de kenners, Rapa Nuì betekent 
in het Polynesisch Paaseiland”, 
aldus de organisatie. 

Zondagochtend was er zoveel 
regen en onweer dat er werd 
afgevraagd of het nog wel door 
zou gaan. Maar in de middag 
waren de goden de ‘strandtent 
van het jaar 2006’  goedgezind. 
De regen verdween en de zon-
neschijn kwam terug. Samen 
met het Nederlandstalige duo 
Speelman en Speelman, zij ston-
den eerder op het Oerolfestival 
in Terschelling, werden de be-
zoekers verrast met een prach-
tig weertje.  Met nummers van 

Acda en de Munnik, Veldhuis en 
Kemper en Van Dik Hout zon-
gen de strandgangers met volle 
borst mee.

De landelijke radiozender 3FM 
was ook van de partij door ‘s 
avonds live uit te zenden. 
“Het was wederom een ge-
weldig evenement en ik weet 
zeker dat we het volgend jaar 
weer gaan organiseren”, aldus 
een van de organisatoren van 
Rongo Rongo. 

Rongo Rongo een waar festijn
Doe je armen omhoog 2,3,4 en naar beneden 2,3,4. Maak een 
stap naar links en buig voorover, 2,3,4…De aerobicsinstructri-
ce had het er maar druk mee afgelopen zondagavond bij het 
Rongo Rongo festival. Strandtent Rapa Nuì organiseerde voor 
de tweede keer een festival met zang, dans en theater in één!

Aerobicsles bij Rapa Nui

Het duo Speelman en Speelman 
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RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00  Zondag in Kennemerland 
17:00  De avond
20:00 Golden ZFM (H)
21:00  Tepp Zeppi  

Maandag
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag
08:00 Zondag in 
 Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/
 raadsvergadering.      
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Cafe (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Klassiek  (H)
22:00 Veenendaal in Zicht  

Donderdag
08.00 Goedemorgen  
 Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag 
08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
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  Groove Empire
23:00  Night Walk

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

Heb je ff… I Know Where It’s @

  

Zaterdag 21 juli: 
Waan je in Brazilië en laat je gaan? Het zomer-
se carnaval komt naar Zandvoort toe met het 
muziekfestival Tropicana. Je bent van harte 
welkom op dit gratis Latijns en Amerikaans 
getinte festival. Be there tussen 19.00 en 
24.00 uur in het centrum van Zandvoort.

Zondag 22 juli: 
Strandtent Bloomingdale aan de Zeeweg 94 
organiseert het feest Free Stealth Experience. 
Van 16.00 tot 24.00 uur wordt het puur  
genieten met Jesse Garcia, Laidback Luke, 
Roog en vele anderen. 

Zondag 22 juli: 
Het is weer salsatijd bij Mango’s. Van 17.00 tot 
22.00 uur swingen op salsa, mambo, bachata 
en meregue. De line-up is DJ Andres.

Zondag 22 juli: 
Wie zegt dat topsport en gezelligheid niet  
samengaan? Het centrum van Zandvoort 
staat zondagavond tussen 1700 en 22.00 uur 
in het teken van sport en gezelligheid. Met  
de professionele wielerronde en de ludieke 
solexrace kan je genieten van live muziek en 
een hapje en een drankje. 

Woensdag 25 juli:
Om lekker te lachen hoef je niet meer naar 
het theater toe. Strandtent Bloomingdale 
houdt woensdag vanaf 20:00 uur Stand-up 
Comedy. Voor meer informatie, check www.
bloomingdale.nl

Waar kennen we jou van? 
Jullie kennen mij van restau-
rant De Albatros in de Haltestraat. Bij de Albatros 
worden veel vlees- en visspecialiteiten geserveerd. Ik ben 
hier vorig jaar begonnen in de bar en werk er inmiddels 
vijf dagen per week in de bediening met een knus en 
gezellig team. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Er hangt 
een ongedwongen sfeer en de gasten genieten tot in 
de late uurtjes van ons verwarmde terras. 

Wat doe je naast deze bijbanen?
Naast mijn werk zwem ik twee keer per week. En 
als het mooi weer is ga ik graag zeilen. In augus-
tus gaat mijn opleiding weer van start. Vorig jaar 
heb ik mijn Hotelmanagement afgesloten aan 
het TIO van Amsterdam en stroom nu door naar 
Evenementenorganisaties. En volgend jaar staat mij 
weer een spannende stage te wachten, waarschijnlijk 
in Australië. 

Waar kunnen we Anoek tegenkomen in het weekend? 
In de weekenden drink ik graag een borrel in de Scandals 
of Danzee, maar we weten van tevoren nooit waar we 
eindigen. En door de weeks lunch ik met vriendinnen 
het liefst op het strand of in Haarlem, om vervolgens 
lekker te shoppen en bij te kletsen.

“Where are you from?” 
Holland. “Ahhh Amsterdam! 
Marihuana, coffeeshops. You 
smoke?” Overal ter wereld 
hetzelfde verhaal. Zodra je 
zegt dat je uit Nederland 
komt, wordt je gelijk met 
drugs geassocieerd. Dus ook 
in Madrid, waar ik op dit mo-
ment verblijf. 

Nederland als één grote 
coffeeshop, waar iedereen 
stoned over straat loopt. 
Lekkere reputatie hebben 
wij! “People from Holland 
are so nice and so much fun.” 
Ja, als je niet verder komt dan 
de coffeeshop, dan wel. Maar 
daar buiten zijn Nederlanders 
over het algemeen gestresste 
kippen met een kort lontje. 
Vooral in vergelijking met 
de Spanjaarden in Madrid. 
Wanneer je in Amsterdam in 
een drukke winkel of kroeg te-
gen iemand aan loopt, krijg je 
vaak een boze of geïrriteerde 
blik. In Madrid zeggen ze “I’m 
sorry”, lachen even en lopen 
weer verder. 

In Amsterdam moet je goed 
op je spullen letten, dat is in 
Madrid natuurlijk niet veel 
anders. In drukke metro’s en 
winkelstraten moet je al je 
tassen goed bij je houden, en 
zelfs op een terrasje zitten is 
niet bepaald veilig. Zo komt er 
een heel onschuldig uitziend 
jochie bedelen aan je tafeltje 
met een stukje krant in zijn 
hand. En zonder dat jij het 
door hebt, jat hij heel behen-
dig je telefoon van tafel. Maar 
gelukkig houdt de lokale be-
volking alles goed in de gaten. 
Drie tafeltjes om ons heen 
hadden het jatincident door, 
hielden het jochie tegen en 
gaven de telefoon weer terug. 
De Spanjaarden passen goed 
op hun toeristen. 

Al met al denk ik dat de ge-
stresste en heen en weer 
vliegende Hollander nog best 
iets kan leren van de tapas-
etende en flamengo dan-
sende Spanjaard. Tranquilo 
por favor!

Madrid versus 
Amsterdam

Column

Stephanie

Huub de Vries is 24 jaar en 
woont in Zandvoort. Elke 
dag traint hij na zijn werk 
als metselaar een paar uur. 
“Ik heb drie fietsen, een 
baanfiets, racefiets en een 
mountainbike. Op de moun-
tainbike is het heerlijk om 
gewoon door de duinen te 
trainen.” Hij zegt met recht 
trainen, want ons slakkegan-
getje is natuurlijk geen optie. 
“Soms rij je met een parcours 

wel 67 kilometer per uur, en 
met een afdaling wel 90, 
daar moet je wel op trainen 
natuurlijk.”

Als kind vond Huub het leuk 
om te fietsen. Toen hij wat 
ouder werd  vond hij surfen 
toch leuker. “Ik heb vroeger 
veel gefietst, maar het surfen 
vond ik ook wel erg leuk. Dat 
heb ik jaren gedaan. Ik fiets 
pas weer een jaartje of zo.”

In the Picture…

Hij is de enige wielrenner 
die aankomende zondag een 
thuiswedstrijd rijdt. Huub de 
Vries komt uit voor BRC Ken-
nemerland en is Zandvoorts 
trots tijdens de tweede prof-
ronde van Zandvoort.  

Je leest het goed ja. Huub rijdt 
mee met de professionele ron-
de. Niets geen amateur-ronde 
voor Huub, maar meedoen 
met de echte profs. “Ik werd 
gevraagd door de organisatie 
of ik wilde meerijden met de 
profronde, nou dan zeg ik geen 
nee”, zegt Huub met twinke-
lende ogen. 

En dan toch al weer op niveau 
rijden, dat is geen kattepis. 
“Een vriend van me vroeg of 
ik mee wilde rijden met de 
toertocht van de Amstel Gold 
race. Toen ik eenmaal weer op 
de fiets  zat was ik verkocht. Ik 
vroeg een licentie aan en ben 
weer gaan trainen en koer-
sen.”

Enig succes heeft Huub dit 
jaar al bereikt. Zo won hij vo-
rig jaar de ronde van Gouda en 
bereikte hij de top tien met de 
Ronde van Groningen en die 
van Ronostrand. Natuurlijk 
hoopt hij ook een top tien 
plek te bemachtigen tijdens 
de Zandvoortse Wielerronde. 
“Ik ken het parcours dus dat 
scheelt. En het is een thuis-
wedstrijd. Dat kan je van de 
rest niet zeggen. Het zou ge-
weldig zijn om hier een goede 
race te rijden.”

Huub de Vries

… voor Martine 

Molenaar
20 jaar 

Wielrenner

Rekreade Zandvoort van start

Programma noord 
(in het voormalige PLUSPUNT gebouw)
Vrijdag 20 juli
10.00-14.00 uur        speurtocht en koekjes bakken
week 2 met als thema ‘Gaat het wel goed in 
Hollywood’
Maandag 23 juli
10.00- 12.00 Knutselen
15.00- 17.00 Spellenparcours
Dinsdag 24 juli
10.00-12.00 Toneelspelen 
15.00-17.00 Speurtocht 
Woensdag 25 juli
10.00-12.00 Jumpstyle workshop
15.00-17.00 Waterspelletjes
Donderdag 26 juli 
4 uur programma Playbackshow en disco

Programma centrum 
(in het jeugdhuis naast de Protestantse kerk)
Vrijdag 20 juli
10.00- 14.00 Speurtocht en disco
week 2 met als thema ‘Wat een hel, we zitten 
in een spel’
Maandag 23 juli 
10.00- 12.00 Speurtocht
15.00- 17.00 Modeshow
Dinsdag 24 juli
10.00-12.00 Waterspelletjes
15.00-17.00 Dierengeluidenspel
Woensdag 25 juli
10.00-12.00 Levend ganzenbord
15.00-17.00 Spellencircuit
Donderdag 26 juli
4 uur programma Speurtocht en playbackshow

De krant lezen op internet?
Kijk op www.zandvoortsecourant.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 

Vanaf 15 juli is Rekreade zowel in Noord als in  
het centrum gestart. Het programma ziet er weer 
spannend uit en is voor kinderen tussen de 4 en de 
12 jaar. Het kost slechts 50 eurocent per dagdeel 
en iedereen is welkom. Elke vrijdag is er een 4 uur  
programma en zijn de kosten 1 euro, je moet wel 
drinken en brood meenemen. Vanwege het 40 jarig 
jubileum is er in de Bibliotheek Duinrand-Zandvoort 
een tentoonstellingsoverzicht met oude verslagen, 
foto’s en geweldige pentekeningen van Jan en Thijs 
de Droog. Ook is er een DVD ‘Rekreade in beeld 
1976/1996’ bij Bruna Balkende voor €5  te koop.

Zondag 22 juli + woensdag 25 juliVolksdansen en poppenkast18.15 uur Winkelcentrum in Noord19.30 uur Jan Snijerplein in het centrum
Vrijdag  27 juli Santekraampie van 11.00 tot 14.00 uur op het Gasthuisplein!  Kaartjes kosten €2,50 en kunnen bij de teamleden op project al gekocht worden.
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Onderzoek naar invloed 
zorgverzekeraars

Een herhaalde oproep in het ledenblad Nestor. De Katholieke 
Bond Ouderen wil weten in hoeverre de zorgverzekeraars macht 
uitoefenen binnen de zorgverlening.  

De Katholieke Bond Ouderen 
(Unie KBO) gaat een onder-
zoek opzetten om aan de 
weet te komen hoe ver de 
invloed van zorgverzekeraars 
reikt. “Moet u plotseling voor 
bijvoorbeeld de aanschaf van 
een hoortoestel bijbetalen?”, 
zo vraagt de Unie KBO zich af. 
“Of krijgt u de rekening van de 
homeopaat ineens niet meer 
vergoed?”

Bijbetaling door 
verzekerde
Met de uitkomsten van het 
onderzoek in de hand gaat de 
ouderenbond onderhande-
len met de zorgverzekeraars. 
Vooral het systeem van zorg-
kosten die door de verzekerde 

bijbetaald moeten worden zit 
de KBO behoorlijk dwars.

Vragenlijst
“Alle zorgverzekeraars zullen 
weten dat de ouderenorgani-
saties ze nauwlettend volgen”, 
meldt de Unie. De wereld van 
de zorg wordt steeds com-
plexer en is danig in beroe-
ring. Om een en ander helder 
te krijgen  wil de ouderenbond 
graag antwoorden en ervarin-
gen horen op haar vragen. De 
meest snelle manier is hun 
internetsite; op de website 
van KBO staat een vragen-
lijst klaar: www.uniekbo.nl 
Raadpleeg deze website ook 
voor inlichtingen of bel de ser-
vicetelefoon: 0900-8212183.

Nationaal Hitteplan
krijgt felle kritiek

Staatsecretaris van Welzijn Jet Bussemaker (PvdA) heeft een 
Nationaal Hitteplan gepresenteerd. Zorginstellingen dienen 
hun bewoners te beschermen tegen hoge temperaturen, om 
onnodige sterfgevallen te voorkomen. Ouderenbonden plei-
ten echter voor daadwerkelijke maatregelen. 

Ouderenorganisaties zijn niet 
te spreken over het plan van de 
staatssecretaris. De ouderen-
organisaties ANBO, PCOB en 
de Unie KBO vinden dat oude-
ren meer gebaat zijn bij instal-
laties voor klimaatbeheersing. 
Zorginstellingen moeten air-
conditioningtoestellen krijgen 
om bewoners te beschermen 
tijdens een hittegolf. 

Algemene waarschuwing
Het Nationaal Hitteplan, zo-
als het ministerie van VWS 
heeft voorgesteld, richt zich 
op alle kwetsbare groepen 
in de samenleving. “Zowel 
zorginstellingen als de ruim 
drie miljoen mantelzorgers 
moeten erop toezien dat met 
name ouderen voldoende 
drinken”, zegt de staatsecre-
taris. Ook moeten ouderen 
inspanning vermijden en 
voor verkoeling zorgen als 
de temperatuur vijf dagen 
of langer boven de 27 gra-
den uitkomt. Voorts moet 
er volgens het hitteplan een 

algemene waarschuwing 
uitgaan als er een hittegolf 
wordt verwacht. 

Voldoende vocht 
Volgens het overheidsplan 
moeten de verzorgers er extra 
op attent zijn dat de ouderen 
de warme periode goed door-
komen. Zij behoren er onder 
andere voor te zorgen dat de 
mensen voldoende vocht bin-
nenkrijgen. De ouderenbon-
den zeggen dat dit moeilijk 
uitvoerbaar is, omdat door de 
zomervakanties er juist bij een 
hittegolf weinig verzorgend 
personeel aanwezig is.

Hittegolven
Aanleiding voor het opstel-
len van het hitteplan waren 
onder meer de hittegolven 
van de afgelopen twee jaar 
in Nederland. Zo overleden 
volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek in juli vorig 
jaar duizend mensen meer 
dan normaal. De hitte eiste de 
hoogste tol onder ouderen. 

het lobbyen voor meer aan-
gepaste woningen voor ou-
deren. Ook werken de bonden 
samen aan ouderenadvisering 
en belastinginvulservice. Jaap 
Molenaar, voorzitter van de 
ANBO afdeling Zandvoort, 
bevestigt dat de onderlinge 
samenwerking uitstekend 
verloopt.

Intensieve samenwerking
 “Op lokaal en regionaal ni-
veau werken de drie bonden 
intensief samen”, zo verze-
kert de brief van SBO. “Wij 
willen ons bezighouden met 
de zaken waar we voor staan: 
politieke lobby en belangen-
behartiging voor vijftigplus-
sers. De brief is ondertekend 
door de directeuren van ANBO 
voor 50-plussers, de PCOB en 
de Unie KBO.

Ouderenbonden weerspreken onderlinge verdeeldheid
In de media hebben hele en halve waarheden de ronde ge-
daan. Een vermeende stroeve samenwerking tussen de oude-
renbonden stond in kranten en was op de TV. Er zou sprake zijn 
van rivaliteit tussen ANBO, de PCOB en de Unie KBO. In een 
brief wordt dit alles weerlegd.

In de afgelopen maanden 
zijn in de media berichten 
verschenen over een stroef 
verlopende samenwerking 
tussen de ouderenbonden. In 
een open brief weerleggen de 
Samenwerkende Bonden van 
Ouderen (SBO) deze berichten. 

Zandvoort
Ook de ANBO afdeling Zand-
voort werkt nauw samen met 
de andere organisaties, die 
verenigd zijn in de SBO. Het is 
wel de enige ouderenbond in 
Zandvoort met een eigen af-
deling. De beide andere bon-

den zijn in onze gemeente niet 
vertegenwoordigd.

Gezamenlijke brief
In een ingezonden brief aan 
het dagblad Trouw wijzen de 
landelijke ouderenbonden op 
de berichten over de vermeen-
de slechte samenwerking. Ook 
zou er concurrentie zijn tussen 
de ouderenbonden. “Dat is per-
tinent onwaar”, benadrukt het 
schrijven. “De drie organisaties 
voeren vele gezamenlijke acti-
viteiten met elkaar uit.” Zoals 
acties rondom de afschaffing 
van de no-claim in de zorg en 

Dagtrip ANBO Zandvoort betekent gezelligheid
Bezoekers wanen zich in de vorige eeuw. ANBO voor 50Plus-
sers biedt haar leden een verzorgde trip aan naar het kleder-
dracht- en visserijmuseum in het dorp Spakenburg. Nieuwe 
kennissen opdoen, samen een genoeglijke dag beleven. Dat is 
het doel van deze trip.

Even alle rust voor een gezel-
lig moment in restaurant De 
Mauritshoeve in Maartensdijk. 
Uiteraard is daar ‘s morgens 
tijd voor koffie met gebak. Voor 
later op de dag is in restaurant 
De Klaveet te Leusden al een 
lunch gereserveerd.

Miniatuurwereld
Ten noorden van Baarn en 
Nijkerk ligt het reisdoel van 
de ANBO-Zandvoort autobus. 
In het Spakenburgs museum 
kan de bezoeker alles te weten 
komen over de klederdracht en 
de cultuur van Bunschoten-

Spakenburg. Het dorp staat 
bekend om zijn levendige vis-
sershistorie en bijhorende kle-
derdrachten. Prachtige exem-
plaren zijn er in het museum te 
zien van originele dooppakken 
tot huwelijksdracht. Te bewon-
deren zijn er ook opstellingen 
van een schoolklas, een petro-
leumhandelaar en van een vis-
serijbedrijf. Wellicht inspireert 
die miniatuurwereld om ook 
in Zandvoort iets dergelijks te 
gaan maken?

Verzameling schepen
Alle havens in de plaatsjes 
rond de Zuiderzee lagen vroe-
ger vol met allerlei houten vis-
serschepen: botters, bonzen, 
pluten, aken en jollen. In to-
taal wel zo’n 2.000 stuks. Van 
die enorme vloot is ongeveer 
5 procent bewaard gebleven. 
De grootste verzameling van 
deze schepen ligt in de haven 
van Spakenburg, gelegen aan 
het Eemmeer.

Dus voor leden van ANBO-
Zandvoort die graag een gezel-
lige dag willen meemaken en 
daarmee zijn/haar kenniskring 
wil uitbreiden, is deze dagtrip 
een aanrader. Inlichtingen: 
5715164. 

 door Erna Meijer

De nog jeugdige, maar zeer 
competent en enthousiast 
ogende Anneke is van oor-
sprong verpleegkundige. Zij 
is daarna sociaal-culturele 
wetenschappen gaan stude-
ren en door een zelf ervaren 
arbeidsconflict tot dit vrij 
jonge beroep gekomen. Bij 
het Nederlandse Mediator 
Instituut (NMI) zijn verder de 
benodigde examens en certi-
ficaten gehaald. 

overzicht behouden 
“Juist als er sprake is van kin-
deren is het heel belangrijk dat 

beide partners in gesprek blij-
ven en het overzicht behou-
den. Zij zijn geen huwelijks-
partners meer, maar blijven 
altijd ouders”, aldus Anneke 
van Teijlingen. Zij werkt sa-
men met Maarten Meijer, ad-
vocaat op de Verspronckweg 
in Haarlem. “Deze combinatie 
werkt goed, kort samengevat 
houdt hij de juridische zaken, 
zoals alimentatie, in de gaten 
en zorg ik voor de emotionele 
en sociale aspecten. In een 
aantal gesprekken, waarin 
ook voor mij een geheimhou-
dingsplicht geldt, probeer ik te 
onderzoeken wat bijvoorbeeld 
het verstandigst is ten aan-

zien van de kinderen. Mensen 
hebben soms een kennisach-
terstand of voelen zich door 
‘de ex’ geïntimideerd. De ver-
deling van de kopjes en thee-
lepeltjes levert meestal geen 
problemen op, maar pensioen-
vereffening is wel een belang-
rijk punt.”

Co-ouderschap
Veel duidelijkheid opleverende 
vragen zijn o.a.: Hoe wil je er 
nu bij zitten, over vijf jaar en 
na je pensioen? Hoe ga je 
een bezoekregeling gestalte 
geven? Vooral aan een co-ou-
derschap zitten veel haken 
en ogen, die deze vorm van 

samen opvoeden juist extra 
moeilijk maken. “Soms betrek 
ik ook de kinderen erbij, want 
die komen vaak in een loya-
liteitscrisis terecht. Je moet 
voorkomen dat men een kind 
de verantwoordelijkheid geeft 
in bepaalde situaties. Kinderen 
worden soms heen en weer 
geslingerd en met name als 
er sprake is van nieuwe part-
ners van de ouders. Ik behar-
tig ieders belang en tracht in 
‘Jip en Janneke taal’ de moge-
lijke knelpunten naar boven te 
krijgen. Zo nodig kom ik bij de 
mensen thuis, ook buiten de 
kantooruren.”

Contact
Het eerste gesprek is kosteloos 
en als de advocaat erbij betrok-
ken wordt geldt een gezamen-
lijk tarief. Anneke van Teijlingen 
is ook rechtstreeks (dus zonder 
verwijzing) te bereiken voor 
het oplossen van conflicten bij 
bijvoorbeeld arbeidsgeschil-
len en erfenissen. Het adres 
is Haarlemmerstraat 5 J in 
Hillegom, tel. 0252-532428.

Bemiddeling bij echtscheidingen
Sinds april 2006 kan de rechtbank de partijen bij een echt-
scheiding verwijzen naar een zogenaamde ‘mediator’. Het 
is beslist niet de bedoeling om het huwelijk te redden, maar 
juist te trachten het over het algemeen nare traject bij het 
aflopen van een huwelijk in goede banen te leiden. Anneke 
van Teijlingen is een zelfstandig opererend NMI-gecertificeerd 
mediator te Hillegom.
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KAKURO
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.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Kook eens anders
Recept Recept

wekelijkse kookrubriek

Breinbreker

Fruit Bite
Zomers nagerecht of tussendoortje 

voor 2 personen

Benodigdheden: 
250 gr. aardbeien,
2 takjes basilicum,
2 eetlepels boter,
2 eetlepels suiker,
0,5 dl. vruchtensap (bijv. aard-

beien- of sinaasappelsap),

Bereiding:
Maak het zachte fruit schoon. Verwijder de kroontjes van de 
aardbeien. Hou de topjes van de takjes basilicum achter voor 
garnering en scheur de rest van de blaadjes in reepjes. Verhit de 
boter in een wok. Bak de aardbeien kort onder voortdurend voor-
zichtig omscheppen. Schep de suiker erdoor. Blus de aardbeien 
af met het vruchtensap en de azijn en laat het vocht heel even 
inkoken tot een licht stroperige saus. Neem de pan van het vuur. 
Schep de rest van het fruit, behalve de frambozen, er snel door. 
Doe het fruit met de saus over in mooie diepe borden. Schep er 
een bolletje ijs op of serveer met half stijf geslagen room. Strooi 
de basilicumreepjes en de frambozen over het fruit en garneer 
met de topjes van de takjes basilicum. 

Tip: 
roerbak voor een extra ‘bite’ een paar 

rode peperkorreltjes mee. 

1 etl balsamicoazijn,
50 gr. blauwe bes-

sen of bosbessen,
50 gr. frambozen,
50 gr. kruisbessen,
2 bolletjes vanille-ijs of half 

stijf geslagen room.

Breinbreker
Breinbreker
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Het museum in Spakenburg
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gewoon wat 
testraces. Ik 
hoop dat ik in 
Zolder voor de 
Masters er weer 
bij kan zijn”, al-
dus Swart. Heel 
wat beter ver-
ging het Jan 
Lammers die de eerste race 
als 10e en de tweede race als 
6e eindigde. 

Formule Ford
In de Formule Ford was Jan 
Paul van Dongen tijdens de 

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Zandvoorters actief op Assen

Door zijn achtste plek in de 
eerste race mocht Dillon 
Koster, volgens de regels van 
de omgekeerde startvolgor-
de, in de tweede race vanaf 
de eerste positie vertrekken. 
In de beginfase wist Koster 

het nog bij te benen, maar 
al gauw moest hij op zijn 
belangrijkste concurrenten 
prijsgeven. “Ik verloor zo’n 
twee seconden per ronde en 
dat is gewoon veel”, aldus 
Koster. 

Vorige week is op het TT-circuit van Assen een ronde om het 
Dutch Power Pack kampioenschap verreden. In de BMW 130i 
cup verschenen Jan Lammers en onze plaatsgenoten Dillon 
Koster en Ron Swart aan de start. In de Formule Ford reed ook 
een Zandvoorter, Jan Paul van Dongen.

Swart en Lammers
Bijzonder was het verhaal 
van Zandvoorter Ron Swart. 
De vroegere baanspuiter van 
Slotemakers Anti-Slipschool 
maakte zijn rentree. In de ja-
ren negentig kwam Swart uit 
in de Formule Ford en nu werd 
hij door Dillon Koster gevraagd 
om de opengevallen plek van 
Marc Koster in te nemen. De 
Zandvoorter werd dinsdag 
gebeld, kocht nog gauw wat 
racespullen en kon vrijdag op 
een ‘nat’ Assen aan de slag en 
werd 15e en 13e. “Het waren 

Autosport

Foto Chris Schotanus
kwalificatie de snelste in zijn 
klasse. In de eerste race raakte 
de Zandvoorter in de knel door 
een aantal aanrijdingen. In de 
tweede race volgde het herstel 
en wist hij een knappe tweede 
plek binnen te halen. 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 29 

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Holland Casino Zandvoort 
Profronde 2007

De organisatie heeft weer 
enkele grote namen uit het 
wielerpeloton naar Zandvoort 
weten te krijgen. Coureurs 
als Max van Heeswijk (Rabo-
bank), Sebastian Langeveld 
(Rabobank), Servais Knaven 
( T-Mobi le)  en  R ichard 
Groenendaal (AA Drink) zul-
len, samen met een groot 
aantal van hun collega’s, om 
19.00 uur van start gaan voor 
de Holland Casino Zandvoort 
Profronde 2007. Daarvoor 
hebben dan de amateurs hun 
Ronde van Zandvoort gereden. 
Die koers start om 17.30 uur. 
Er is dit jaar bewust gekozen 
voor een later tijdstip om de 

Zandvoortse ondernemers te-
gemoet te komen.

Circus Zandvoort Solexrace 
Het evenement zal worden 
afgesloten met de Circus 
Zandvoort Solexrace, een lu-
dieke en vermakelijke race 
door de straten van Zandvoort, 
die om 21.00 uur van start zal 
gaan. Ook nu weer zullen en-
kele prominente Zandvoorters 
aan de race meedoen, waaron-
der locoburgemeester Wilfred 
Tates. Heeft u ook een Solex 
in uw bezit en lijkt het u leuk 
om mee te doen? Vul dan het 
inschrijfformulier in op www.
wielerrondezandvoort.nl!

Komende zondag, 22 juli, zal voor de tweede keer op rij de prof-
ronde van Zandvoort gereden worden. Na deze ‘Holland Casino 
Zandvoort profronde 2007’, kunt u aansluitend ook weer genie-
ten van oude nostalgie tijdens de ‘Circus Zandvoort Solexrace’. 

Wielrennen

 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: 
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort

IJzerhandel Zantvoort
Motorrijschool Goede
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
New Century Advies
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt Boomhut
Sandbar
Smeraglia
Take Five
Tempus Lindeman
Thalassa, Strandpaviljoen
Tropen aan Zee
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Willemse Elektrotechniek
Yanks Saloon
Zandvoort Optiek

Gaico Goede derde in Supermoto

Supermoto is een 
spectaculaire tak 
van motorsport, 
die bestaat uit een 
samenvoeging van 
motorcross, speed-
way en wegrace. 
Deze vorm van 
motorcompetitie 
is  oorspronke-
lijk ontstaan in 
Amerika, waar men 
de beste rijders uit de diverse 
takken tegen elkaar liet racen. 
Dit heeft tot gevolg dat bij 
Supermoto de beste allround 
motorsporter naar voren komt. 
De wedstrijden in de Benelux 
worden verreden op overzich-
telijke circuits met vaste cir-
cuits in onder andere Lelystad 
en Spa Franchorchamps (B), 
maar ook stratencircuits als 
in Veenendaal, Den Dungen, 

Nijverdal, Holten en Boekel. 
Zo’n circuit bestaat uit onge-
veer 70 % asfalt en 30 % onver-
hard. In het offroadgedeelte 
kunnen springschansen zijn 
aangebracht.

Geen racelicentie
Deelname aan de Aprilia klasse 
om de Supermoto Cup wordt 
bewust zeer laagdrempelig 
gehouden. “Alle coureurs rij-

Plaatsgenoot Gaico Goede verscheen aan de start in de aparte 
Aprilia klasse van de Supermoto in Den Dungen. Tijdens de 
wedstrijden om de nationale titel eindigde hij op zijn Aprilia 
SXV 450cc op een mooie derde plaats. Hierdoor stijgt hij naar 
de derde plaats in de strijd om het kampioenschap en gloort 
misschien wel een 
Nederlands kam-
pioenschap aan 
de horizon.

Motorcross

Winst en verlies softbalsters

De thuiswedstrijd tegen 
Bloemendaal begon zeer 
slecht, want werpster Sylvia 
Koper moest al in de eerste 
slagbeurt acht runs toestaan. 
ZSC stelde daar slechts een run 
van Laura Koning tegenover, 1-
8. In de 3e inning kwam ZSC 
echter helemaal terug. Liefst 

elf Zandvoortse speelsters 
verschenen in het slagperk, 
wat zes honkslagen oplever-
de. Aangevuld met 3 x 4-wijd 
leverde dit runs op van Sonja 
Koper, Lida Oudshoorn, Laura 
Koning, Anke Koning, Martina 
Balk en Sandra van Loon waar-
door de achterstand werd ver-

Het dames softbalteam van ZSC heeft vorige week dinsdag de 
thuiswedstrijd tegen Bloemendaal in een sensationeel duel 
met 11-8 gewonnen. Afgelopen vrijdag echter werd de uitwed-
strijd tegen het Haarlemse Onze Gezellen 4 in de slotinning 
met 6-5 verloren.

kleind tot 7-8. Bloemendaal 
had na de eerste inning geen 
kans meer gezien de ZSC-ver-
dediging in gevaar te brengen. 
Tot aan de 4e inning bleven zij 
wel op voorsprong. In de 5e en 
laatste slagbeurt wist ZSC op 
het nippertje de winst te grij-
pen door runs van Marcella 
Balk, Nieki Vaklkenstijn, Wilma 
van Riemsdijk en Sonja Koper 
die voor vier runs zorgden en 
daarmee voor een 11-8 over-
winning zorgden.

Onze Gezellen
De uitwedstrijd tegen Onze 
Gezellen gaf vrijdagavond 
het omgekeerde beeld te 
zien. Nu was het ZSC dat ge-
durende de hele wedstrijd 
een voorsprong had. Laura 
Koning maakte er in de 1e in-
ning 0-1 van. Een voorsprong 
die Marcella Balk in de 4e in-
ning vergrootte tot 0-2. Laura 
Koning en Nieki Valkenstijn 
maakten in 5e inning 0-4 en 
Laura Koning zorgde na een 
3-honkslag voor 0-5. De winst 
leek binnen, maar niets was 
minder waar. Werpster Wilma 
van Riemsdijk, die met haar 
veld de OG-aanval uitstekend 
in bedwang had, moest in de 
6e en laatste inning zes runs 
toestaan, waardoor een on-
verdiende 6-5 nederlaag een 
feit was.

Softbal

Gezellige reünie 
oud-Zandvoortmeeuwen

De organisatoren Jan Visser 
en Jaap Koper liepen al vele 
jaren met het plan rond om 
de groep, waarmee ze zowel 
in het eerste als lagere teams 
gevoetbald hadden, nog een 
keer bij elkaar te brengen. “We 
kwamen vaak vele oude be-
kenden tegen en dan werden 
er herinneringen opgehaald 
en ook werd er regelmatig 
opgemerkt dat we een keer 
bij elkaar moesten komen. 
Zover is het dan nu”, zei de 
voormalige middenvoor van 
de Meeuwen Jan Visser in zijn 
openingswoord.

Clubblad 
De reünisten konden aan de 
hand van diaprojecties en 
foto’s van de bouw van het 
clubhuis aan de Vondellaan 
hun oude herinneringen op-
halen, maar ook waren er de 
complete jaargangen van 
het roemruchte clubblad De 
Zandvoortmeeuw, dat der-
tig jaar de informatiebron 
vormde voor de leden van 
Zandvoortmeeuwen. Een 
clubblad dat vele jaren ge-
drukt werd bij de voormalige 
drukkerij Van Petegem. De 
redactie werd de langste tijd 
gevoerd door Eli van Petegem, 
die vele jaren secretaris was 
van Zandvoortmeeuwen. De 
reünisten haalden uiteraard 
vele herinneringen op uit het 
verleden, waarbij zowel de 
ups als de downs aan de orde 
kwamen.

Bijna twintig oud-voetballers vergezeld van hun echtgenoten, 
die samen in diverse elftallen van het voormalige Zandvoort-
meeuwen speelden, kwamen zondagmiddag bij elkaar in het 
clubhuis van de Zandvoortse Sport Combinatie. Ook waren er 
twee echtgenoten van overleden clubgenoten.

Voetbal

Zwaargewonde tijdens vrije training
De traumahelikopter moest woensdag assistentie verlenen bij 
een ongeluk op het Circuit Park Zandvoort. Tijdens een vrije 
training was een jonge vrouw de macht over het stuur kwijt-
geraakt en met 150 k/u in de bandenstapels tot stilstand ge-
komen.

Woensdag was er de gelegen-
heid om vrij te trainen op het 
Circuit Park Zandvoort. De 
vrouw had een kennis uitge-
nodigd om enkele ronden met 
haar mee te rijden. Bij het uit-
komen van een bocht verloor 
ze de macht over het stuur en 
schoot de bandenstapels in. 
Omdat het er nogal ernstig 
uitzag, werd de traumahe-
likopter ingeschakeld. Deze 
assisteerde de verplegers van 
de ambulance. De vrouw werd 
uiteindelijk met deze ambu-
lance naar het ziekenhuis ver-
voerd waar bleek dat haar arm, 
schouderblad, enkel, ribben en 
borstbeen vermoedelijk gebro-
ken waren. De passagier kwam 
er met een paar schrammen 
door rondvliegend glas een 
stuk beter vanaf.

Autosport

Foto: Chris Schotanus

den met de Aprilia SXV 4,5. We 
willen zoveel mogelijk mensen 
laten genieten van de sensatie 
van de snelheid op een motor. 
Daarom is iedereen vanaf 14 
jaar, met of zonder ervaring, 
welkom om deel te nemen 
aan de Aprilia Supermoto Cup 
2007. Verder is een racelicentie 
niet noodzakelijk om aan deze 
Supermoto Cup deel te kun-
nen nemen. Een KNMV-licen-
tie volstaat en die is eenvoudig 
via die bond aan te schaffen”, 
zegt Pepijn Schoemaker, ver-
antwoordelijk voor de marke-
ting van de importeur. 

Italië
De eerste drie rijders van het 
Aprilia kampioenschap ko-
men uit voor Nederland in 
één Europese finalewedstrijd. 
Die wordt aan het eind van dit 
seizoen gehouden in één van 
de meest toonaangevende 
landen van de supermoto en 
thuisland van Aprilia: Italië. 
Goede is dus vooralsnog 
daarvoor geplaatst. Wel moet 
hij de laatste wedstrijden van 
het seizoen voorin blijven ein-
digen als hij de trip naar Italië 
wil verzilveren. De volgende 
wedstrijd is op 5 augustus op 
het circuit van Holten (Ov).

Grotere saamhorigheid 
“Vroeger was het een eer om 
voor je club te spelen. Of dat 
nu in het eerste of een lager 
elftal was maakte niet uit”, was 
één van de opmerkingen die 
gemaakt werd. Uit de diverse 
gesprekken werd wel duidelijk 
dat naar de mening van de re-
unisten de huidige beoefening 
van de voetbalsport op een hele 
andere wijze gebeurt. “Wij leef-
den voor onze sport. Het was 
ook het enige wat we hadden 
in vergelijking met tegenwoor-
dig. Nu wordt na afloop van de 
training vaak een pilsje met 
elkaar gedronken. Dat was er 
in onze tijd niet bij omdat we 
doodeenvoudig het geld niet 
hadden”, merkte een reünist 
overigens zonder jaloezie of 
spijt op. Overigens was de al-
gemene mening dat de saam-
horigheid in de tijd dat de re-
unisten actief de voetbalsport 
beoefenden, groter was. Het 
gebeurde veel minder vaak dat 
spelers van club wisselden. 

Zelf betaald
Er werd niet alleen terugge-
keken naar het verleden, maar 
ook genoten van een heerlijke 
vismaaltijd. Een ander opmer-
kelijk feit was dat de reünie niet 
betaald werd door een sponsor, 
maar door de reünisten zelf, 
want dat waren ze ook gewend 
toen ze in de jaren vijftig, zes-
tig en zeventig nog wekelijks 
op de voetbalvelden te vinden 
waren.              

Softballers slaan Spaarnwoude weg

Al in de openings slagbeurt 
nam ZSC een 0-8 voorsprong. 
Ruud Bijl, Ben de Jong, Ed 
Koper, Jeroen van ’t Wout, Jan 
Piet Paap, Alex Verhoeven en 
de jeugdspelers Rick Draijer 
en Jim Douma bereikten de 
thuisplaat. De voorsprong 
werd in de 2e inning vergroot 
door runs van Van ’t Wout en 
Marcel Paap. Spaarnwoude 

wist in de gelijkmakende 
slagbeurt twee keer te sco-
ren. Spaarnwoude wist in ge-
lijkmakende slagbeurt twee 
keer te scoren waardoor het 
2-10 werd. De scoringsdrift 
van ZSC was echter nog lang 
niet voorbij want in de derde 
slagbeurt scoorden onze 
plaatsgenoten nog vijf keer, 
2-15.

Een met invallers spelend ZSC heeft de uitwedstrijd tegen 
Spaarnwoude met 23-6 gewonnen. Werper Jeroen van ’t Wout 
(0-3-11) werd uitstekend gesteund door zijn veld dat slechts 
één fout maakte, waardoor de Spaarnwoude-aanval vrijwel 
volledig aan banden werd gelegd.

In de 4e en 5e inning werd 
het pak slaag voor de thuis-
club voltooid. Homeruns van 
Verhoeven en Van ’t Wout in 
de 4e en De Jong in de 5e in-
ning brachten het Zandvoortse 
totaal op 23 runs. In de 4e in-
ning bepaalde Spaarnwoude 
de eindstand op 6-23 voor ZSC. 
De twee jeugdspelers onder-
scheidden zich met uitstekend 
werk in  het outfield, terwijl 
Draijer aan slag tot een slag-
gemiddelde van 1.000 (2 uit 
2) kwam en Douma eveneens 
twee honkslagen produceerde 
maar ook vier ploeggenoten 
over de thuisplaat hielp.

Softbal

Laura Koning aan slag

Gaico Goede

Winnaar van vorig jaar Max van Heeswijk
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• In Residence “Monopole II” op de 4e etage gelegen, ruim 
3-kamerappartement

• Ruim zonnig balkon op het westen met zeezicht
• Royale living met zeezicht, L-vormige keuken, bijkeuken, 

2 slaapkamers en een ruime badkamer
• O.a. v.v. lift en afgesloten parkeerkelder
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 339.000,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/302 ZANDVOORT

• Direct aan zee gelegen 3-kamerappartement
• Op de 3e verdieping gelegen
• Fantastisch uitzicht
• 3 liften en 24-uurs receptie
• Afgesloten parkeerterrein
• Ook geschikt als 2e woning
• Woonoppervlakte ca. 55 m2

Vraagprijs € 195.000,-

 TROMPSTRAAT 11 ZANDVOORT
• Bijzondere en goed onderhouden 2-onder-1 kap bungalow
• Vrij uitzicht en nabij het strand gelegen (ca. 50 m)
• V.v. 3 slaapkamers, royale eetkamerserre, L-vormige woon-

kamer, moderne keuken, badkamer en 3 zonneterrassen
• Laat u verrassen door, de ruimte, kwaliteit en sfeer die 

deze woning u biedt !
• Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 297 m2

 STATIONSPLEIN 13/11 ZANDVOORT

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 143 ZANDVOORT
• 3-kamerhoekappartement (v.h. 4) op de hoogste etage 

(penthouse) met berging in de onderbouw
• Lichte, ruime woonkamer met open keuken
• 2 slaapkamers, separaat toilet en badkamer v.v. ligbad
• Balkon op het zuiden
• Garage separaat te koop
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs € 274.900,- (appartement)
   € 27.500,- (garage)

 VAN GALENSTRAAT 112 ZANDVOORT
• Goed onderhouden 2-kamerhoekappartement op 

1e verdieping
• Balkon (W) met uitzicht over de boulevard en zee
• Lichte laminaatvloer (hoge kwaliteit) in alle vertrekken
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Kleinschalig complex op nog geen 50 meter van het strand
• Afgesloten gemeenschappelijk parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 60 m2

Vraagprijs: € 165.000,-

Vaste prijs € 595.000,-

Wat is precies de meerwaarde van de NVM makelaar ?

Cense & van Lingen makelaars zet graag 
alles voor u op een rij !

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak !

(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Johan 

van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR
IN ZANDVOORT & 

HAARLEM

CVL_Adv_ZC0729.indd   1 17-07-2007   16:26:55
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• 5 Krentenbollen € 1,50

• Pizzabroodje € 1,50
Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

�

De Mannetjes

Busbaan Zeeweg

‘Sinds die strook er ligt 
is het geen 24 graden 

meer geweest’

Maatregel bevoorrading 
Kerkstraat.
Lees de gemeenteadvertentie

Dorsman Assurantiën
voor al uw verzekeringen.

Direct 
geregeld.

www.dorsman.nl
Of bel: 5714534

een tip dat de drie mannen 
wellicht betrokken waren bij 
mensenhandel en het aan
zetten van prostitutie. Na een 
kort maar intensief onderzoek 
van enkele dagen, konden de 
Roemenen afgelopen donder
dag worden aangehouden. 
De drie Roemeense vrouwen, 
van 17, 18 en 32 jaar oud, wa

Het ‘mensenhandelteam’ van de politie Kennemerland heeft afgelopen donderdag een grote slag geslagen. In Zandvoort en in 
Bentveld werden drie Roemeense mannen aangehouden die ervan verdacht worden drie vrouwen onder valse voorwendselen 
naar Nederland te hebben gehaald. Door de aanhouding van de drie verdachten heeft de politie de, eveneens Roemeense, 
vrouwen uit de handen van deze mensenhandelaars weten te bevrijden.

Mensenhandelaren in Zandvoort aangehouden

Het speciale ‘mensenhan
delteam’, dat twee maanden 
geleden in het leven is ge
roepen, is een intern samen
werkingsverband tussen de 
Vreemdelingenpolitie en de 
Regionale Recherche, beiden 
onderdeel van het politiekorps 
Kennemerland. Op zaterdag 14 
juli jongstleden kreeg dit team 

ren naar Nederland gelokt met 
een baan in de horeca in het 
vooruitzicht, maar het vermoe
delijke doel van de mannen 

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

was om deze vrouwen aan te 
zetten tot prostitutie. De drie 
verdachten zijn ingesloten in 
het politiebureau. 

Actueel P3 Tropicana festival
Actueel P5 Oog en oor

Muziek
Zaterdag was er ruim 
plaats voor de mu
ziekliefhebbers bij drie 
podia in het centrum. 
het Tropicana festival 
stond op de agenda 
en dat betekende salsa! Een 
topattractie was Trafassi die 
de Haltestraat bijna vol kreeg, 
maar ook de groepen op het 
Gasthuisplein en Dorpsplein 
trokken veel publiek. 
(Zie verder pagina 3)

Profronde
Zondag de tweede editie van 
de Zandvoortse wielerronde, 
de Holland Casino Zandvoort 
profronde. Een grote groep 

Afgelopen weekend kan gekenmerkt worden als 
een ‘Superweekend’! Alleen op de vrijdag (misschien 
volgend jaar?) was er geen actie binnen Zandvoort 
maar donderdag, zaterdag én zondag was het één 
groot feest! Zandvoorters en hun gasten konden ge-
nieten van paardenrennen, muziek en wielersport.

Superweekend

Het begon donderdag met 
de 33e Kortebaan draverij 
die weer door een groep en
thousiastelingen kon worden 
georganiseerd. Er waren veel 
toeschouwers die bij de tota
lisator voor een recordbedrag 
hebben gegokt. Het werd, 
mede door het voortreffelijke 
weer, een topevenement dat 
nooit meer uit Zandvoort weg 
mag blijven. (Zie pagina 23 voor 
een verslag van de draverij)

professionele wielrenners wa
ren door de organisatie gecon
tracteerd. Ze werden voorafge
gaan door circa 60 amateurs 
die ook van hun koers een 
waar spektakel maakten. 
(Lees verder op pagina 21)

Uitsmijter
De uitsmijter van het ‘Super
weekend’ was de Circus 
Zandvoort Solexrace. Een 
ludiek gezelschap ging met 

allerlei soorten en kleuren 
Solexen de strijd aan. Tijd was 
niet belangrijk, uiterlijk wel. 
Wederom een geslaagd eve
nement. 
(Zie verder pagina 5)

Wellicht kan er volgend jaar 
op de vrijdag iets gedaan 
worden waardoor er een 
echt Superweekend ontstaat. 
Ideeën misschien genoeg 
maar nu nog de uitvoering? 
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Rubriek P�5 Toen en Nu
Sport P23 Kortebaandraverij

Een fotofinish moest duidelijk maken wie als winnaar over de streep kwam
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rische taferelen op. De 24jarige 
Natasja uit Heemstede ‘verloor’ 
een hakje van haar palenhoge 
schoen. “Ik was zo lekker aan 
het dansen en plots gleed ik uit. 
Bleek mijn hak te zijn afgebro
ken van mijn schoen!” Gelukkig 
kon ze er wel om lachen, want 
ze had ten minste haar voeten 
nog om op te dansen. “Dan 
maar blootvoets, want met 
deze muziek kan ik niet stil blij
ven staan.” 

Trafassi
Op het podium midden 
Haltestraat kon je over de 
mensenhoofden lopen. Wat 
begon met een kinderdisco en 
een schminkkraampje, eindigde 
met een optreden van Trafassi. 
Het publiek, dat in grote getale 
kwam,  werd aan het begin van 
de avond opgewarmd met een 
DJ die enigszins de verbazing 

wekte door am
per salsamuziek 
te draaien. Het 
publiek kwam 
pas echt los 

met het optreden van Trafassi. 

De organiserende Stichting ZEP 
kan terugkijken op een geslaagd 
festival. Het weer bleef warm en 
droog en er vonden geen onge
regeldheden plaats. Tropicana 
Festival, tot volgend jaar!

Familieberichten

Cartoon  Hans van Pelt

Column

klinkt het weerbericht als 
een gedicht. “Hollandse 
luchten worden onderge
dompeld in soms dreigende 
tinten, met pittige plens
buien.” Een mooie zin maar 
niet als je op het punt staat 
om een lang weekend weg 
te gaan. “Kaplaarzen mee” 
is het deskundige advies. 
Voordat ik ze kan pakken, 
komt de regen met bak
ken uit de hemel. De straat 
loopt langzaam maar zeker 
onder. Met een klap schiet 
het putdeksel omhoog. 
Sommige auto’s rijden met 
een rotvaart door de straat. 
Leve de lol. Men heeft geen 
benul dat het vieze rioolwa
ter de geparkeerde auto’s in 
klotst. 

Voordat we vertrekken heeft 
manlief de auto gepakt om te 
tanken. Bij terugkomst moet 
hij noodgedwongen de auto 
op de oprit van de buurman 
parkeren. Vervolgens wil hij 
zijn kaplaarzen uit de achter
bak pakken. “Mis”, die staan in 
de schuur dus sop ik op mijn 
sandalen door de ondergelo
pen tuin er naar toe. Daarna 
waad ik heel voorzichtig de 
straat over om de laarzen 
naar mijn eega te brengen. 
Onze autorit stellen we uit 
naar de volgende dag. 

De verzopen straten gaan me 
de keel uithangen want het 
is toch te gek voor woorden 
dat veel straten in Zandvoort, 
vier keer per twee maanden, 
onder water staan? Volgens 
het college heeft het met al
lerlei factoren te maken: “Het 
water kan niet weg vanwege 
het bestraten van tuinen. En 
weet u dat er een klimaatver
andering is?” Natuurlijk weet 
ik dat en ik weet ook dat de 
rioolheffing net zo stijgt als 
het water in de straten. Voor 
wie en wat betaal ik als er 
toch niets verandert aan het 
systeem? Ik ga nog maar een 
extra paar laarzen kopen. Een 
paar bij de voordeur en een 
paar voor in de auto. Je weet 
maar nooit met deze natte 
moesson.

Nel Kerkman

Volgens mij…

Burgerlijke stand
�4 JULI - 20 JULI 2007  
Geboren:
Ravi, zoon van: de Wette, Richard en: van den Burg, 
Cornelia Divera Margaretha.
Jazz Anthony, zoon van: Mapp, Sven David en: 
Veenhuijsen, Kyra.

Ondertrouwd:
Oosterom, Barend en: Gansner, Hedwig Helene.

Gehuwd:
de Groot, Robin en : Wesselius, Claudette Maria.
Westera, George Douglas en : Husain, Maheen.
Meijerink, David William en : Koper, Sabrina.
van Weenen, Axel en: Peijs, Daniëlle Helena Wilhelmus 
Maria.

Overleden:
Krabbe geb. ten Napel, Geesje, oud 83 jaar.
Zwemmer geb. Noorland, Janna Cornelia, oud 86 jaar.
Kolijn geb. Mudde, Anna Maria, oud 81 jaar.
Thomassen geb. Witteman, Mascha Christa, oud 41 jaar.
van Brero geb. de Lange, Anna Catharina, oud 80 jaar.
Koper geb. Duindam, Jacoba, oud 71 jaar.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Zondag 4 augustus
Jazz on the Beach!

”The Mainstream Jazz Combo”
Wij gaan er weer een 

gezellige middag van maken!
Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Organisatie koppel
tevreden over evenement

“Ik schat dat er ongeveer drie
duizend mensen langs het 
parkoers stonden. We zijn later 
gaan starten om de mensen 
de gelegenheid te geven nog 
wat boodschappen te kunnen 
doen of, met mooi weer, van 
het strand te komen maar dat 
heeft niet veel effect opgele
verd”, zegt medeorganisator 
Arlan Berg in een eerste re
actie. “Natuurlijk zijn we te
vreden maar er hadden naar 
mijn mening meer toeschou
wers op af moeten komen. 
We doen het niet alleen voor 
de Zandvoorters en de bad
gasten, ook de Zandvoortse 
ondernemers moeten ervan 
kunnen profiteren.”
 
Goede berichten
Die drieduizend is dan wel 

twee tot misschien drie keer 
meer dan vorig jaar toen de 
mussen dood van het dak vie
len van de warmte. Volgens 
Berg moeten de Zandvoorters 
weer wennen aan een groot 
wielerspektakel. “Er waren 
mensen uit Lisse die daar de 
jaarlijkse wielerronde organi
seren. Daar staat het hutje op 
mutje en dan zijn daar alleen 
nog maar amateurs, en niet 
eens de top amateurs, die er 
rondrijden. Zij zijn van mening 
dat er een aantal jaren over
heen gaat voordat zoiets aan
slaat. Voor ons is het belangrijk 
dat de sponsors tevreden zijn 
en dat we door kunnen gaan. 
Een garantie is het natuurlijk 
niet maar vooralsnog heb ik 
goede berichten uit die hoek 
vernomen”, sluit hij af.

De organisatie van de Holland Casino Zandvoort profronde 
2007 en de Circus Zandvoort Solexrace is tevreden over het 
tweede wielerspektakel in successie. Arlan Berg en Mark 
Rasch kunnen terugzien op een geslaagd evenement, dat  
echter naar hun mening te weinig toeschouwers trok.

Waterstanden
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG 29 JULI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur uur ds. N. Paap uit Leidschendam
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur Ds. S.L. Schoch uit Den Haag
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Kerkdiensten

Felicitaties door Peter Michalides van hoofdsponsor Holland Casino Zandvoort

Schudden met die billen

Het publiek kwam massaal af 
op de drie vertrouwde podia in 
het centrum van Zandvoort. Zo 
verdween het kleine podium 
voor de Yanks Saloon aan het 
Dorpsplein bijna door de men
sen. 

Net iets extra’s
Met de zevenkoppige salsaband 
Caribbean Sunshine heeft de or
ganisatie een puike band naar 
Zandvoort gehaald. Volgens 
de eigenaar van de Yanks had 
de band net iets extra’s. “Alles 
wordt op een salsamanier ge
speeld en gezongen. Zo zijn er 
nummers van U2 en UB40 op 
een hele andere manier uitge
voerd. Dat maakt deze band 
uniek”, aldus de eigenaar van 
Yanks Saloon. 

Echte salsaklassiekers 
Voor het Gasthuisplein was het 
ook een drukte 
van belang. Op 
de klanken van 
Tropical Extacy 
werd er bijna 
het hele optreden gedanst. Van 
lekkere meezingers tot echte 
salsaklassiekers, de band was 
van alle markten thuis. Omdat 
het podium strategisch iets be
ter was neergezet, konden veel 
mensen hun ‘salsa moves’ laten 
zien. Dit leverde soms wat hila

Wie zegt dat Nederlanders stijve harken zijn? Afgelopen zater-
dagavond swingde het Gasthuisplein de pan uit! Tijdens het 
jaarlijkse Tropicana Festival lieten tientallen bezoekers zien 
dat er lekker gedanst kon worden op de vrolijke salsaklanken.

Er werd flink gedanst 
tijdens het Tropicana 
festival in Zandvoort

Caribbean Sunshine op het Dorpsplein

Trafassi op het podium in de Haltestraat
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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)

Vervuiling

In de duinen rondom het 
Zwanenmeer is het resul
taat van de wegwerpmaat
schappij duidelijk zichtbaar. 
Wildkampeerders dumpen 
hun vuilniszakken in de dui
nen en in de vijver dobberen 
plastic flessen als kunstob
jecten tussen de waterlelie’s. 
We moeten zuinig zijn met 
dit bijzondere stukje natuur
gebied waar ook het zeedor
penlandschap te vinden is. 
Een extra rondje vuilophalen 
is hierbij geboden.

Zwemwatertelefoon
Het zwemwater in Noord
Holland wordt in de zo
merperiode (van 1 mei tot 1 
oktober) één maal per twee 
weken gecontroleerd. De 
toetsing en inspectie vin
den plaats door de Provincie 
NoordHolland. Ook kunt u 
via de zwemwatertelefoon 
(0800998 6734) actuele 
informatie krijgen over de 
kwaliteit en veiligheid van 
zwemgelegenheden in 
NoordHolland, evenals over 
de temperatuur en doorzicht 
van het water. Bereikbaar op 
werkdagen van 09.00 uur 
tot 17.00 uur.

Zwemmersjeuk
De provincie NoordHolland 
heeft een waarschuwing uit
gegeven voor zwemmersjeuk 
in het duinmeertje ‘t Wed 
in Overveen. Het is een on
schuldige, maar vervelende 
huidreactie. Als de huiduit
slag zichtbaar wordt, treedt 
ook jeuk op. De uitslag ver
dwijnt na een paar dagen 
vanzelf. Zwemmersjeuk 
krijgt minder kans door na 

het zwemmen direct te 
douchen, natte badkleding 
te verwijderen en de huid 
goed droog te wrijven, al
vorens droge kleding aan te 
trekken. Vanaf dit jaar wer
ken verschillende instanties 
nauw samen om overlast 
van zwemmersjeuk zoveel 
mogelijk te beperken.

Muien
De zee is altijd gevaarlijk, maar 
vooral in de maand augustus 
extra gevaarlijk! Dit komt door 
de stand van de zon en de 
maan waardoor de stroming 
nog versterkt wordt. Ook bij 
aflandige wind, die het wa
ter naar zee doet stromen, 
zal in muien een extra sterke 
stroming ontstaan. Vorige 
week moest de Zandvoortse 
Redding Brigade meerdere 
malen in actie komen om 
baders en zwemmers uit zee 
te halen die in muien terecht 
waren gekomen. Bij gevaarlijke 
muien worden speciale bor
den geplaatst. Ga hier niet het 
water in! Ook is het verboden 
te zwemmen bij een rode vlag. 
Advies voor de gele vlag be
tekent: gevaarlijk zwemmen, 
dus ga niet te ver de zee in. 
Toch in een mui? Wat je ook 
doet, raak nooit in paniek! 
Maak andere badgasten zo 
snel mogelijk duidelijk dat 
je hulp nodig hebt. Wie op 
het strand ziet dat iemand 
hulp nodig heeft, springt 
ook niet zelf in de gevaar
lijke zeestroming, maar zoekt 
zo snel mogelijk contact met 
de ervaren reddingsbrigade of 
strand patrouille.

Omdraaien
Raadslid Fred Henrion Ver
poorten (VVD) vindt het geen 
goede zaak dat zonder overleg 
de rijrichting is teruggedraaid 
in het gedeelte Slegerstraat 
richting Louis Davids straat. In 
een aantal argumenten geeft 
hij aan waarom het geen goede 
keus is. Het winkelend publiek 
in De Grote Krocht heeft een 
chronisch tekort aan parkeer
plaatsen. De overweging voor 

de oude rijrichting was juist 
genomen omdat men direct 
in de Slegersstraat een tiental 
extra parkeerplaatsen vond 
en verder op de busbaan en 
de Louis Davidsstraat nog 
veel meer. In de nieuwe situ
atie moeten de auto’s via de 
Hogeweg en de Oranjestraat 
een andere plek gaan zoeken. 
Dat geeft erg veel heen en 
weergerij en irritatie, nog af
gezien van de extra drukte en 
luchtvervuiling. De gemeen
telijke dienst meent dat het 
voor de ouders van de kinde
ren van de Mariaschool ge
makkelijker is om de andere 
richting te nemen, omdat er 
dan geen conflictsituatie zal 
ontstaan met de ouders van 
de kinderen van de Hannie 
Schaftschool, omdat ze el
kaar dan niet dwarszitten. 
Dit laatste lijkt het raadslid 
een kwestie van gewenning. 
Hoe het resultaat van de ver
andering zal zijn is pas na 
te gaan als de scholen weer 
gaan beginnen.

Radiodebuut

De weggehaalde banken heb
ben niet alleen commotie ver
oorzaakt bij ‘De Mannetjes’, 
ook de raadsleden zijn in 
de pen geklommen. Zowel 
het CDA als de VVD vragen 
om uitleg van het college. 
Inmiddels hebben 40 bankzit
ters een petitie aangeboden 
aan wethouder Tates. Ook 
konden de heren Schuiten en 
Massee hun zegje doen op de 
lokale radio bij GMZ. Ondanks 
dat er 1 bank herplaatst is, zijn 
de heren het met de hele 
gang van zaken niet eens en 
willen dat de andere bank ook 
terug komt. 

 

Solex is de naam van een Frans 
bedrijf dat vooral veel kennis 
had in de productie van car
burateurs. Het bedrijf is daar
naast ook beroemd geworden 
door de rijwielen met hulpmo
tor, die het tussen 1946 en 1988 
produceerde onder de naam 
Vélosolex (in Nederland afge
kort tot Solex). Aanvankelijk 
scoorde de Solex vooral bij 
meisjes terwijl de jongens 
meer op een Puch, Floret of 
Zündapp reden. Later werd de 
Solex voornamelijk een ludiek 
rijwiel met hulpmotor en de 
berijder een wat oudere heer 
met een lange leren jas en een 
leren ‘helm’.

Bont deelnemersveld
Het was de organisatie van 
de Circus Zandvoort Solexrace 
weer gelukt om een groot 
veld met Solexen aan de 
start te krijgen. Prominente 
Zandvoor ters, waaron 
der OPZraadslid Eg Poster, 
Zandvoorter van het Jaar 
Arlan Berg, Mark Rasch van 
de organisatie, reden mee 
met in de voorste gelederen 
wethouder Wilfred Tates. Een 
bont uitgedost veld maakte 
er in twee manches een waar 
spektakel van. Er waren ook 
bijzondere Solexen te bewon
deren met als uitschieter een 
tandem van de broers Sjaak 
en René van der Kroft.

Winnaars
Uiteindelijk werd als winnaar 
Wil Zonneveld afgevlagd ge
volgd door Hans Super, terwijl 
‘Carolien’ met de derde prijs 
ging strijken. De pechprijs 
was voor Els Spee. Zij was uit 
Haarlem op de Solex geko
men, kreeg onderweg naar 
Zandvoort een lekke band en 
tijdens de race stopte haar  
motor opeens. De originaliteit
prijs was voor Louis Rijnders 
en zijn schoonzoon Daan 
Herwegh. Zij hadden Solexen, 
die in een grijs verleden aan de 
eerste Zandvoortse Solexrace 
deel hebben genomen, opge
knapt en van een barbecue (!) 
voorzien. 

De Circus Zandvoort Solexrace van afgelopen zondag is weer 
één grote happening geworden. Maar liefst 34 exemplaren 
van de Franse bromfiets uit de jaren ’60, die overigens nog 
steeds geproduceerd wordt, verschenen aan de start.
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-��39 �478

Circus Zandvoort Solexrace 
was weer een happening

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Hotel Hoogland Zandvoort 
zoekt:

Beschaafde nachtportier
Oproep ± 2 nachten per week

van 23:00/07:00 uur 
Student of gepensioneerd welkom

Tel:023-5715541
Vragen naar Floris Faber

KORTEBAANDRAVERIJ
Als organisatoren van de Kortebaandraverij van  
19 juli j.l. bedanken wij hiermee de vele sponsors 
die bereid waren ons evenement financieel te steunen. 
U stelde ons daardoor in staat een succesvol en 
probleemloos verlopen evenement te organiseren. 
Dankzij u hebben velen van een perfecte koersmiddag 
met fraaie sport kunnen genieten.

Hartelijk dank daarvoor!

Stichting Kortebaandraverij Amsterdam Beach

Juli
Circuit Park Zandvoort: DTM races 

Swingsteesjun: Rookvrij dansen op het 
strand bij Take Five, vanaf 19.00 uur

40 jaar Rekreade: tentoonstellings
overzicht met oude verslagen, foto’s 
en pentekeningen van Jan en Thijs 
de Droog. Te zien tijdens openings
uren van de bibliotheek Duinrand

Augustus
Openlucht muziekfestival: 
live muziek op 3 podia in centrum 

Jazz on the Beach: Ruud Jansen Band. 
Op het terras van Take Five, 
vanaf 16.00 uur

Jazz on the Beach:
Mainstream Jazzcombo speelt bij 
Beachclub 10, aanvang 16.00 uur

Zandvoort Alive: Gratis openlucht 
muziekfestival bij 4 strandpaviljoens

Zomermarkt: feestmarkt in centrum 

WK Zeilen: F16 Catamaranzeilen, ter 
hoogte van de Watersportvereniging 
(Boulevard Paulus Loot)

Strandschaaktoernooi: 
Bij strandpaviljoen 8

Expositie: Lilian Gaus exposeert de 
hele zomer in het NH Zandvoort. 
De 18e is een feestelijke receptie van 
16.00 tot 18.00 uur. U bent uitgenodigd!

KLM Open: Int. he ren golftoernooi 
op Kennemer Golfclub

Een bont gezelschap verscheen aan de start van de solexrace

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats een 
Zandkorrel
(zie pagina 10)

Daan Herwegh
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lijke bezigheid die hij alleen 
onderbreekt als hij op vakan
tie gaat. Ook dat hoort bij zijn 
hobby’s, verre reizen maken 
met als uitschieters Uganda 
en onlangs Australië. Tom is 
sportief en buiten zwemmen, 
fietst hij elke zondag een 28 
km lang rondje. Sinds hij met 
de VUT is, is Tom ook op de 
golfbaan te vinden.

Zandvoort   
Tom is in hart en nieren een 

echte Zandvoorter en zou 
nooit uit het dorp weg 

willen: “Zodra ik ergens 
geweest ben en ga ik 
direct naar de bou
levard om de zee te 
zien.” Kom niet aan 
Zandvoort want dan 
heb je een kwaaie aan 

hem. Natuurlijk be
grijpt hij dat je de voor

uitgang niet stil kan zet
ten. “Maar de bebouwing 

kan best een stukje minder 
hoog en waarom moeten 
er zoveel auto’s in de kleine 
straatjes van de Zuidbuurt 
staan?” Hij volgt de politiek 
op de voet maar heeft nooit 
ambitie gehad om, net zoals 
zijn neef Gijs de Roode, zich 
in te zetten voor een politieke 
partij. Wel zet Tom zich voor 
100% in voor zijn vier klein
kinderen en is een geweldige 
opa. Ook is hij als actieve ‘du
wer’ bij de uitstapjes van de 
Zonnebloem aanwezig om 
mensen in hun rolstoel te la
ten genieten. Dus voor jong 
en oud is Tom een gezellige 
dorpsgenoot die altijd voor 
een ander klaar staat.

Dr. J.G. Mezgerstraat 131

Verzetsplein 44  Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Burg. Engelbertsstraat 66  Zandvoort

Vraagprijs: € 595.000,- k.k. 

Burg. Van Alphenstraat 61-14  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

• Een uniek Bed & Breakfast op een toplokatie met maar liefst 4 
(optie tot 5) verhuurbare appartementen, alle kamers met luxe 
privé-badkamer, in uitmuntende staat!

• Souterrain: o.a. privé slaapkamer, toilet, douche gelegenheid, 
totaal 6 vertrekken, openslaande deuren naar de achtertuin;

• Begane grond: o.a. sfeervolle woonkamer met schouw met 
gashaard, luxe semi-open keuken vzv div. inbouwapparatuur, 
openslaande deuren naar terras;

• 1ste en 2e verdieping: 4 appartementen (1 met balkon),  
met o.a. eigen koelkast, koffie- en thee faciliteiten, een eigen  
badkamer met douche en toilet, een TV, een 2-persoonsbed en  
een zitgedeelte;

• Heeft u plannen een Bed & Breakfast in Zandvoort te beginnen? 
Hier hoeft niets meer aan te gebeuren, u kunt direct van start! 

• Woonoppervlakte ca. 200 m², perceel ca.  120 m², inhoud ca. 480 m³.

•  Royaal 4-kamer hoekappartement met balkon 
op het zuiden en panoramisch uitzicht over 
Zandvoort!

•	 Gelegen	op	de	2e	verdieping	(=3e	woonlaag)	van	

appartementencomplex	“Mezgerstede”	op	100	mtr	

afstand	van	het	strand;

•	 Royale	living	met	open	keuken	en	toegang	tot	

balkon,	luxe	open	keuken	vzv	div.	inbouwappara-

tuur,	eenvoudige	badkamer	met	doucheruimte	en	

wastafel,	3	slaapkamers;

•	 Het	appartementencomplex	beschikt	over	een	lift;	

•	 Parkeerplaats	te	huur	op	parkeerterrein	aan	achter-

zijde	appartementencomplex;

•	 Appartement	is	volledig	gelijkvloers	(geen	drempels);

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	235	m³.

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k. 

• Modern wonen in 4-kamer maisonnette met 
privé-parking, 2 terrassen en uniek uitzicht over 
een grote binnentuin met waterpartij!

•	 Gelegen	op	de	begane	grond	en	1ste	verdieping	van	
appartementencomplex	“Korinthe”	in	het	hart	van	
“Park	Duijnwijk”,	in	een	autoluwe,	kindvriendelijke	
woonomgeving;

•	 Speels	ingedeelde	living	met	uitzicht	over	water-
partij	en	toegang	tot	terras,	open	verbinding	naar	
moderne	semi-open	keuken	(vzv	div.	inbouwap-
paratuur)	met	eetkamer,	moderne	badkamer	met	
bad/douchecombinatie,	wastafel	en	design	radiator,	
2	slaapkamers	met	toegang	tot	2e	terras;

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

•	 De	gehele	woning	is	voorzien	van	fraai	laminaatpar-
ket	(brede	vloerdelen),	de	wanden	zijn	gestuukt;

•	 Stijlvol	ingericht	en	uitstekend	onderhouden;	een	
maisonnette	om	direct	te	betrekken!

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	230	m³.

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.   

• Uitstekend onderhouden 3-kamer maisonnette 
met o.a. 3 balkons en fraai uitzicht op de duinen!

•	 Gelegen	op	de	2e	en	3e	verdieping	van	het	recent	
volledig	gerenoveerde	appartementencomplex		
“Residentie	Santhorst”,	op	een	steenworp	afstand	
van	strand,	boulevard	en	duinen;

•	 Indeling	3e	verdieping:	woonkamer	met	fraai	duin-
zicht,	moderne	keuken	vzv	div.	inbouw	apparatuur	
en	toegang	tot	balkon	op	zuidoosten,	toilet	met	
fontein;

•	 Indeling	2e	verdieping:	gang	met	vaste	kasten-
wand,	moderne	badkamer	met	o.a.	doucheruimte,	
wastafelmeubel	en	2e	toilet	,	2	ruime	slaapkamers	
(voorheen	3)	met	balkon;

•	 Volledig	voorzien	van	kunststof	kozijnen	en	dubbele	
beglazing;

•	 Appartementencomplex	beschikt	over	een	lift	en	
afgesloten	parkeerterrein	voor	bewoners;

•	 Woonoppervlakte	ca.	90	m²,	inhoud	ca.	235	m³.

Tjerk Hiddesstraat 10-1  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 279.000,- k.k. 

• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd  
stijlvol 4-kamer appartement met 2 balkons,  
deels zeezicht!

•	 Gelegen	op	de	1e	etage,	op	een	steenworp	afstand	
van	strand,	boulevard	en	duinen;

•	 Zonnige	living	(zuid	ligging)	met	schuifpui	naar	riant	
balkon,	aangrenzende	eetkamer	(voorheen	slaapka-
mer),	moderne	keuken	vzv	div.	inbouwapparatuur,	
luxe	badkamer	vzv	whirlpool,	wastafelmeubel,	
wandcloset	en	design	radiator,	2	slaapkamers;

•	 Woning	beschikt	over	2	balkons	op	resp.	zuidwesten	
en	oosten;

•	 Het	appartementencomplex	is	recent	aan	de		
buitenzijde	volledig	gerenoveerd;

•	 U	hoeft	alleen	nog	maar	uw	koffer	met	kleding	te	
pakken!

•	 Woonoppervlakte	ca.	90	m²,	inhoud	ca.	220	m³.

NIEUW

NIEUW NIEUW

kan gezellig over de ‘goede 
oude tijd’ praten. De boten be
stonden uit houten roeivlets, 
er werd drie keer per jaar op 
het strand gecollecteerd en er 
waren nog geen mooie super 
de luxe jeeps. Het enige wat 
niet veranderd is, is de goede 
onderlinge band bij de ZRB. 
Ondanks dat Tom geen actief 
lid meer is, gaat hij elke dag 
naar de reddingspost in Zuid. 
Want vanaf het vroege voor
jaar tot diep in het najaar gaat 
hij met zijn oude ZRB maten 
in de zee zwemmen. Een heer

Eén van de dorpsgenoten op mijn lijstje is Tom de Roode. Hij 
is een rustig persoon die nauwelijks op de voorgrond treedt. 
Ook is hij een harde werker, staat klaar voor iedereen en is 
sociaal aanwezig. Daarom is hij voor mij dé dorpsgenoot van 
deze week.

Dorpsgenoten

Hoewel Tom (64) in de oor
logsjaren in Haarlem is ge
boren, is hij een op en top 
Zandvoorter. Het gezin De 
Roode (broer Gert Jan, moe
der en zijn vader die post
bode was) woonde in een 
Zandvoorts huisje op 
het Kerkdwarspad. 

Drukkerij
Aan de overkant 
van zijn woon
huis was drukke
rij Van Petegem 
g e ve s t i g d  e n 
Tom was daar 
vaak te vinden. De 
grote drukpersen, 
waar het Zandvoorts 
Nieuwsblad op gedrukt 
werd, fascineerden hem. 
Een logisch gevolg was dat 
Tom op 14 jarige leeftijd bij 
de drukkerij ging werken. Een 
dag per week ging hij met de 
trein naar Alkmaar om het vak 
te leren. De drukkerij was zijn 
ziel en zaligheid en hij heeft 
er 46 jaar met veel plezier ge
werkt. Ongeveer vijftien jaar 
geleden namen de gebroe
ders De Roode drukkerij Van 
Petegem over. In 2003 is Tom 
in de VUT gegaan en werd de 
drukkerij door Nederlof Repro 
overgenomen.

Hobby’s
Een van de hobby’s van Tom 

is de Zandvoortse Redding 
Brigade (ZRB). Van de 30 jaar 
lidmaatschap heeft hij 15 jaar 
in het bestuur gezeten. Hij 

 

                           Tom de Roode

Tom de Roode 

Tekst en foto Nel Kerkman 

Hollands zomerweer 
weet van geen wijken

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 21 20 21 21-22 

Min 15 15 14 14

Zon 20% 25% 20% 30%

Neerslag 70% 50% 55% 35%

Wind zw. 4-5 wzw. 4-5 wzw. 4 wzw. 4-5 

Neerslag van betekenis (22 
millimeter in Zandvoort) viel 
er maandagavond richting 
dinsdag nog. De gure naar 
noordwest gedraaide wind 
(windstoten 8090 km/u op 
de boulevard) maakte het 
ronduit kil. 

Deze donderdag en vrijdag be
loven niet zeer slecht te gaan 
uitpakken, maar de buien zijn 
wel weer terug en donderdag 
kan het weer even iets langer 
regenen. Het weekend be
looft ook weer niet droog te 
verlopen met grote kans dat 
een nieuwe randstoring de 
buienactiviteit periodiek weer 
doet opvlammen. Toch is er ook 
genoeg ruimte voor een aantal 
momenten met felle zon, maar 
strandweer zit er bij lange na 
niet in. 

Opvallend blijft echter dat de 
dagtemperaturen op niveau 
blijven en dat is een belangrijk 
verschil met de zeer wisselval
lige zomers uit de jaren tachtig 
bijvoorbeeld. Destijds kwam 
het nog voor dat de maximale 
dagwaarden de 15 graden am
per ontstegen. 

Nog altijd is er geen zicht op 
een rigoureuze weersveran
dering alhoewel de prognose

kaarten voortdurend mooi weer 
blijven aangeven op de lange
re termijn. De Amerikanen blij
ven er zelfs heel consequent in 
en de Europeanen laten het ook 
wel opknappen begin augustus. 
Naarmate de toekomst dichter
bij komt blijft er evenwel wei
nig over van de optimistische 
‘weerrealiteit’ zagen we vaak en 
telkens vervallen we weer in het 
inmiddels vertrouwde matige 
zomerscenario. 

Mocht er zich uiterlijk de eerste 
week van augustus geen over
gang gaan voordoen naar droog 
en warm zomerweer moeten 
we zo langzamerhand conclu
deren dat de (hoofd)zomer is 
afgeschreven. 

Compleet zomer met een ge
vaarlijke hittegolf blijft het 
voorlopig wel op de Balkan en 
in Italië. Het Bulgaarse Rousse 
piekte op bijna 43 graden zon
dagmiddag en Amendola in 
Midden Italië (vlak uit zee) no
teerde een onwezenlijk schroei
maximum van exact 45 graden 
en mogelijk is dat een Italiaans 
warmterecord, met uitzonde
ring van Sicilië. De ondraag
lijke hitte heeft zich nu voor 
de tweede keer al verplaatst 
richting Griekenland.   
Weerman Marc Putto

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?

Aanrijding op Hogeweg
De politie stelt een onderzoek in naar een aanrijding die  
zondagmiddag rond 16.55 uur plaatsvond op de Hogeweg.  
Een 18 jarige jongen uit Almere reed op een bromfiets van een 
pizzabakker op de Hogeweg.

Volgens de verklaring van de 
jonge pizzakoerier stak van
achter een geparkeerde auto 
plotseling een man de weg 

over. Volgens zijn verklaring 
kon hij de man, een 74jarige 
Zandvoorter, niet meer ont
wijken. Ten gevolge van de 

aanrijding is de Zandvoorter 
met hoofdletsel naar een 
ziekenhuis gebracht . De  
pizzakoerier is aangehouden 
en nadat hij een verklaring 
had afgelegd, heengezonden. 
De politie stelt een verder 
onderzoek in, waarbij ook de 
dienst Verkeersondersteuning 
is ingezet.

De onvervalste Hollandse zomer gaat ook deze week weer 
gewoon voort. Regen en buien worden afgewisseld door 
beduidend drogere fasen en zowaar hielden we het zelfs 
een etmaal droog in het Zandvoortse. Juist gisteren -de 
woensdag- was de betere dag deze week.
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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)

Danzee 
zoekt per direct

enthousiaste
keukenmedewerker 

m/v

Vrijdag 27 juli

Cocktailavond!

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

Al degeen die 
schol en 

garnael eten 
willen

komme an zee
Reserveren: 023-5715660

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse

Vakantie
Wij zijn er even tussenuit
t/m  maandag 6 augustus.

Dinsdag 7 augustus 
zijn wij weer open.

De krant lezen op internet?
Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen!

www.zandvoortsecourant.nl

Architect Reinier van Overveld

“Ik ben als werknemer begon
nen bij een bureau dat vooral 
gespecialiseerd was in zieken
huis en bejaardenhuisbouw 
en daardoor is het wonen van 
senioren (appartementen, 
wijksteunpunt, huiskamer
project en verzorgingstehui
zen) mede mijn specialiteit 
geworden. Maar ook heb ik 
ontwerpen gemaakt voor kin
derdagverblijven, inclusief het 
meubilair bestaande uit bu
reau’s, hele leuke en handige 
aankleedmeubelen, kasten, 
pantry’s en inbouwwanden 
voor bedjes.” Een goed voor
beeld hiervan is een kinder
dagverblijf in Utrecht in een 
voormalige pastorie uit 1906. 
Het gebouw had een degelijke, 
Rooms Katholieke uitstraling 
en verkeerde in slechte staat 
van onderhoud. 

Verandering van functie
Het bureau heeft ook de no
dige ervaring met restauraties 
van rijksmonumenten en de 
zogenoemde ‘inbreiprojecten’, 
waarbij bijvoorbeeld in Baarn 
een school is verbouwd tot 
vijf sociale huurappartemen
ten en op de achterliggende 
speelplaats 18 koopapparte
menten. Het gaat dus vaak 
gepaard met een verandering 
van functie maar wel, voor 
zover is toegestaan en tech
nisch/financieel mogelijk, 
voorzien van alle comfort uit 
nieuwbouwappartementen. 
“Normaliter begeleid ik zelf het 
gehele traject, van de opdracht 
tot en met de oplevering aan 
toe. Hiermee is een hoog af
werkingniveau gewaarborgd 
en ziet het eindresultaat eruit 
als de eerste ontwerpschets. 

Maatpak
Tot zijn werkgebied behoren 
de provincies Noord en Zuid 
Holland en Utrecht. Maar ook 
in het buitenland heeft Van 
Overveld projecten gereali
seerd. Een prachtig ontwerp is 
onder meer een basisschool in 
Spaarndam die hij heeft gere
aliseerd bij zijn laatste werk
gever, waar deze architect zeer 
kunstig gewerkt heeft met de 
inval van het zonlicht. “Het 
architectenwerk voor de par
ticulier is als het aanmeten van 
een maatpak, om de droom
wens te vertalen in een bijzon
dere woning met goede platte
gronden”, aldus de enthousiast 
vertellende Reinier. “Ik hou re
kening met de wensen van de 
opdrachtgever, de relatie tus
sen binnen en buiten, licht en 
ruimtelijkheid.” Een geslaagd 

Begin dit jaar is het architectenbureau van Reinier van Overveld (46 jaar) 
naar Zandvoort verhuisd en is hier gestart onder de naam ‘Architecten aan 
Zee’. Hiervoor was dit bureau ruim tien jaar aan de Keizersgracht in Amster-
dam gevestigd. Reinier van Overveld is een geregistreerd architect en lid van 
de Bond van Nederlandse Architecten, de BNA.door 

Erna Meijer

voorbeeld hiervan is een villa 
in het water in Bergen aan 
Zee. “Vanzelfsprekend geven 
wij ook advies omtrent de kos
ten, planning en procedures. 
Persoonlijk contact en voor
lichting staan hierbij centraal, 
maar vooral het nakomen van 
beloftes. Indien dit soms niet 
mogelijk blijkt te zijn, dan is 
het van groot belang dit direct 
en eerlijk te communiceren 
met de opdrachtgever.”

Zandvoort
Reinier van Overveld woont pri
vé bijna twee jaar in ons dorp. 
“Zandvoort heeft een pret
tige atmosfeer om te werken 
door het licht en de ruimte die 

Zandvoort zo bijzonder maken. 
Een wandeling met de hond 
door de duinen of op het strand 
werkt zeer inspirerend voor het 
maken van ontwerpen, die bij 
de uitstraling van Zandvoort 
passen, zoals de voorgenomen 
uitbreiding van een hotel aan 
de boulevard. Daarnaast zijn de 
voorzieningen hier uitstekend 
en worden er vele verschillende 
activiteiten georganiseerd”, 
sluit hij af.

Om een indruk te krijgen van 
een aantal van zijn tot nu toe 
gerealiseerde werken moet u  
beslist eens gaan kijken op zijn 
website www.architectenaan
zee.nl. 

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Het afgelopen sei
zoen is het eerste he
renteam ongeslagen 
kampioen geworden 
en gepromoveerd. Voor 
komende seizoen pro
beert Sporting O.S.S. 
een nieuw tweede 

Sporting O.S.S. is een vereniging die al ruim 35 jaar 
actief is. Omdat het combineren van werk en sport 
steeds moeilijker bleek te worden, is er de afgelopen 
twee jaar voor gekozen om één avond per week te 
sporten. Dat betekent wel spelen in de competitie 
maar niet trainen. 

herenteam op poten te 
krijgen. Belangrijke in
formatie voor geïnteres
seerden: uitwedstrijden 
worden gespeeld op 
maandag en woens
dagavonden in Haarlem. 
Thuiswedstrijden zijn in 

Sporting O.S.S. 
de Korverhal in Zandvoort, 
op de dinsdagavond van
af 20.45 uur.

Volleybal is een sport 
waarbij je veel ener
gie verbruikt. Sprinten, 
springen, duiken en bo
venhandse baltechnie
ken zorgen ervoor dat 
geen enkele spier wordt 
overgeslagen.
Wedstrijden duren ge
middeld 2 uur (4 of 5 
sets) en na een goede 
wedstrijd heb je even
veel vocht verloren als 
in een sportschool.

Dames en heren, maar 
ook volledige teams 
kunnen zich aanmel
den bij voorzitter Erik 
Schilpzand, tel. 5716534. 
Bij voldoende belangstel
ling kan een nieuw team 
per september of janu
ari worden ingeschreven 
voor de competitie. 

De vereniging telt ruim 
zestig leden, verdeeld 
over zes teams die stuk 
voor stuk meedraaien 
in de KNVBcompetitie. 
Het vlaggenschip speelt 
in de tweede klasse van 
het district West I. Team 
2 komt uit in de vijfde 

FC Zandvoort-Noord is de oudste zaalvoetbal-
vereniging van Zandvoort. De club is opgericht in 1976 
en aangesloten bij de KNVB (code BBDB234). De club-
kleuren zijn: lichtblauw shirt - donkerblauwe broek 
- lichtblauwe sokken.

klasse. Veteranen teams 
1, 2 en 3 komen uit in de 
10e klasse (veteranen) 
en spelen in een ‘puur’ 
Zandvoortse poule al 
hun wedstrijden in de 
Korver Sporthal. Dames 
1 komt uit in de derde 
klasse.

FC Zandvoort-Noord
Bij FC ZandvoortNoord 
staat het plezier in het 
zaalvoetbal voorop. 
De prestaties komen 
op de tweede plaats. 
De thuiswedstrijden 
worden op woensdag 
en vrijdagavond afge
werkt in de Korverhal in 
Zandvoort.

Zaalvoetbal is tegen
woordig internatio
naal bekend onder de 
term ‘futsal’: een sa
mentrekking van het 
Spaanse ‘fútbol sala’ 
of Portugese ‘futebol 
de salão’ . Sinds enige 
tijd hanteert ook de 
KNVB officieel de term 
futsal.

 

De dames van FC Zandvoort-Noord
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

Zakelijke 
zandkorrels €�0,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
2
3
4
5
6
7
8
9

Behang- en 
schildersbedrijf 

Arnold 
Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 0654 264 259
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden

.................
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 (in
gang Willemstraat 20, 

1e etage). 
 Voor informatie,
bel: 0642053349

.................
 Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
0653498304 

www.trade-ard.nl
.................
Te koop: 

Muntenverzameling. 
Prijsindicatie: €150. 

Tel. 5712604

ZANDKORRELS C U L T U U R

door Nel Kerkman

Sissi in Zandvoort 
In 2004 wordt in Zandvoort 
het 700 jarig bestaan van 
de badplaats groots ge
vierd. Tevens is het in dat 
jaar, 120 jaar geleden dat 
Keizerin Elisabeth van 
Oostenrijk (beter bekend 
als Sissi) met 15 perso
neelsleden, drie weken in 
het Zandvoortse grandhotel 
Kaufmann verbleef. Een jaar 
later kwam ze terug en lo
geerde ze vier weken in Villa 
Paula. Beide keren was ze in 
Zandvoort voor fysiotherapie 
door de beroemde dr. Metzger. 
Sissi hield van snelwandelen 
langs het Zandvoortse strand 
en van paardrijden. 

Borstbeeld
Ter ere van het 700 jarig jubile
um schenkt ‘de Strandkorrels’ 
een beeld van Sissi aan de 
gemeente Zandvoort. Op 28 

(Daniëlle Geurs) 
en haar hofdames 
Gravin Fürstenberg 
en Gravin Korniss 
(Toos Bergen en 
Simone Buijnsters). 
Op dezelfde za
terdag worden er 
films uit de Sissi
fi lmcyclus ver
toond en is er een 
expositie in de 
Zandvoortse bibli
otheek over het 
leven van Keizerin 
Elisabeth.

Hans Annerl
De Oostenrijkse 
b e e l d h o u w e r 
Hans Annerl was 
belast met de ver
vaardiging van het 
beeld, bestaande 
uit een borstbeeld 

van Keizerin Elisabeth op 46 
jarige leeftijd. De tand des 
tijd heeft al toegeslagen. Het 
beeld vertoont hier en daar 
oneffenheden en de boven
laag laat op diverse plaatsen 
al aardig los. Ook de sokkel 
waar de buste op staat ver
dient niet de schoonheidsprijs. 
Verder zijn er geen gegevens 
te vinden over de Oostenrijkse 
beeldhouwer Hans Annerl. Er 
gaan zelfs geruchten dat de 
kunstenaar niet bestaat. Of 
dit beeld een plekje op de 
boulevard verdiend, is ook een 
vraagteken.  

augustus 2004 onthullen de 
Ambassadeurs van Oostenrijk 
en Hongarije, samen met bur
gemeester van der Heijden 
en de Commissaris van de 
Koningin in NoordHolland, 
de heer mr. H.C.J.L. Borghouts, 
gezamenlijk het beeld. Bij 
het gezelschap is ook de 
musicalster Pia Douwes als 
Keizerin Elisabeth aanwezig. 
Zij boekte met haar hoofdrol 
‘Elisabeth’, in de gelijknamige 
musical, grote successen o.a. 
in Scheveningen. De Keizerin 
wordt vergezeld door haar 
jongste dochter MarieValerie 

“Een gebroken hart 
is altijd een gecompliceerde breuk.”

Marco Termes

Spreuk van de week:

Dutch Blues Brothers bij buurtbarbecue

“Wij zien het als een voorrecht 
om gratis onze fratsen te mo
gen vertonen voor mensen 
met lichamelijke of geestelijke 
beperkingen en voor veel an

dere goede doelen.” Zo begint 
de website van de Dutch Blues 
Brothers, om door te gaan met: 
“Voor een geringe sponsorbij
drage treden wij op voor be

Op 4 augustus zullen de Dutch Blues Brothers acte de pré-
sence geven bij een buurtbarbecue van een woonerf aan de 
Brederodestraat. Normaal gesproken niet iets om wakker van 
te liggen, ware het niet dat deze artiesten voor een klein spon-
sorbedrag optreden. Dat bedrag gaat vervolgens gebruikt 
worden om in instellingen, die mensen met een lichamelijke 
en/of een geestelijke beperking verzorgen en behandelen, 
gratis op te kunnen treden.

 Kabelinternet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Repit, totaal service 
voor computergebruikers.  

0235719666 of 
0644696001. 

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

Te huur in Zandvoort: 
Appartement, 

bovenverdieping. 
Per direct, geschikt 

voor 1 of 2 pers. 
Woonkamer, keuken, 

slaapkamer, eigen 
d+t en opgang. 

Voldoende parkeer
gelegenheid in een 

rustige buurt. 
€665 incl. g/w/l. 

Geen honden.
Tel. 064000 9598

.................
Arjan v.d. Werff: 

hartelijk dank voor 
de heerlijke vlaaien. 

Het feest was 
compleet! 

Nel en Klaas
.................

Bedankt! 
Ik wil graag de 

mevrouw bedanken 
die mijn sleutelbos 

naar het politiebureau 
heeft gebracht. 
De bos met de 
blauwe staart! 
Irene de Jager, 
0655116222

Beeldhouwwerk: 
 Keizerin Elisabeth, 2004
Materiaal: 
 Lafarge beton 
Afmeting/hoogte:  
 180 m (incl. sokkel)
Plaats: 
 Boulevard de Favauge
Beeldhouwer: 
 Hans Annerl

Beeldig Zandvoort

Het is nog geen maand geleden dat de Buitenschoolse Opvang 
De Boomhut is verhuisd. Maar de kinderen zijn nu al dol op het 
nieuwe gebouw en de grote openbare speelruimte erachter. 
Ook voor Monique van Straaten, coördinator van De Boomhut, 
is het een verademing. “Het is er heerlijk en ik ben er trots op 
dat we hier mogen zitten.”

De Boomhut, onderdeel van 
Stichting Pluspunt, zit in het
zelfde gebouw als het wijk
steunpunt, alleen heeft het 
een andere ingang. “Wij zitten 
aan de Flemingstraat nummer 
9, precies aan de achterkant. Je 
kunt zo van de Boomhut naar 
het Wijksteunpunt komen. 
Wel zo makkelijk toch”, legt 
Van Straaten uit als ze een 
rondleiding geeft door het 
nieuwe pand. 

Speciale ruimtes 
De ruimtes ogen groot en 
ruimtelijk. Met grote ramen, 
lekkere banken en zitzakken is 
het goed toeven voor de jon
geren. De Boomhut is voor kin
deren van groep 1 tot en met 
groep 8. Voor elke leeftijd is 
rekening gehouden en er zijn 
speciale ruimtes ontwikkeld 
om zoveel mogelijk dingen te 
organiseren. “We hebben een 
knutselruimte, een lounge
ruimte en natuurlijk een grote 
speelruimte. De kinderen kun
nen tafelvoetbal spelen, maar 
ook een computerspelletje 
spelen”, zegt Van Straaten. 

Ingericht door kinderen
De binnenkant van het pand en 
de grote aangrenzende speeltuin 
is door de kinderen zelf bedacht. 
“Een team van kinderen van De 

Boomhut en uit de buurt heb
ben zelf aangegeven wat voor 
speeltoestellen er in de tuin 
moesten komen. Dit beviel zo 
goed dat we hebben beslist dat 
zij dan ook konden vertellen hoe 
De Boomhut er vanbinnen uit 
moet zien”, aldus Van Straaten. 
De Boomhut heeft nu drie grote 
lokalen, een bewegingsruimte, 
twee speelhallen en een tuin 
van rond de duizend vierkante 
meter tot zijn beschikking. 

Geld terug
Er verblijven gemiddeld 50 
kinderen op de maandag, 
dinsdag en donderdag. Sinds 
in 2005 een nieuwe wet is 
ingegaan omtrent het terug
krijgen van opvangkosten 
stijgt het aantal kinderen 
bij De Boomhut aanzienlijk. 
Van Straaten hoopt dat ou
ders vaker van deze regeling 
gebruik gaat maken. “Als ou
ders inzien dat hun kind voor 
niet al teveel kosten kan ver
blijven, hoop ik dat ze deze 
afweging maken. We zijn 
ook bezig om in 2008 een 
bepaalde norm te halen, zo
dat we een keurmerk krijgen. 
Het lijkt op een Michelin ster 
bij een restaurant, je hoeft 
het niet te hebben maar 
je springt er wel uit bij de 
rest.” 

De Boomhut 
blij met nieuw onderkomen

Wil je meer inzicht in jezelf en anderen?
Wil je eindelijk je droom verwezenlijken?
Wil je die baan die echt bij je past?
Wil je meer opties in je leven?
Wil je ontdekken wat je leuk vindt?
Wil je coaching op deze reis?

MOMENTUM - Advies & Coaching - Simone Königs
Bel voor informatie: 06 54357575 of 
Kijk op de website: www.bereikjedoelnuwel.nl

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Vaste planten 
en éénjarige

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

drijven en particulieren. Door 
uw sponsoring kunnen wij 
deze act gratis voor de diverse 
doelgroepen blijven doen.”

Vervolgens kunt u een waslijst 
aan doelgroepen, benefietom
gevingen en andere goede 
doelen vinden die deze arties
ten met grote regelmaat een 
mooie avond bezorgen. U kunt 
de heren boeken via: info@
dutchbluesbrothers.nl.

Van tak naar tak!
Van 30 juni tot en met 28 okto-
ber staat de eekhoorn centraal in 
de tentoonstelling ‘Met gemak 
van tak naar tak’. Hoe dit diertje, 
met zijn prachtige pluimstaart 
en acrobatische toeren, leeft in 
de natuur valt te ontdekken in de tentoonstelling.

In deze educatieve en 
speelse tentoonstelling 
is van alles over deze 
kleine bosacrobaten te 
lezen, zien, voelen, horen 
en zelfs ruiken. Een speel
nest en ontdekboekje 
(voor kinderen vanaf 6 
jaar) maken het plezier 
aan deze kleurrijke en 

informatieve tentoon
stelling compleet. 

Duincentrum De Zand
waaier aan de Zeeweg 
in Overveen is geopend 
van dinsdag t/m zondag  
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Toegang is gratis.
www.npzk.nl

De nieuwe spelplaats van de Boomhut



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting
Wij hebben ook een zeer
grote collectie fotolijsten 

in diverse maten.

Bleu van het Huis
Heerlijk geaderd, verfijnd pikant

100 gram € 1,49 

De hele maand juli:
Bij �0 stokjes kipsaté

gratis
500 gram aardappelsalade

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

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
Gele room fruit vlaai 
van 14,00 voor 12,50.

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
5% extra korting. 

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting op onze
bijoux en kleding
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Wegens succes ook deze maand 
korting in de schoonheidssalon.
10% op alle massages in de maand juli.
Alle behandelingen gaan volgens afspraak.

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

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 391

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 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.

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

Voor ZandvoortPas houders bij 
een diner een gratis kopje koffie.

Strandpaviljoen 9
Tel. 023 - 571 8888

Maandag t/m vrijdag
Dagschotel: € 7,50

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

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
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

H H H H H

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

20% korting op
bruisende workshop
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Bacon+
Berliner+

Pain de Provence

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

ZomercollecTie
halVe priJs!

Belli e riBelli
Kinderkleding

haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05
www.bellieribelli-shop.nl
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Toen & nu Het Dorpsplein is al vele jaren een horecaplein geweest. Op 
de foto links ziet u de situatie zoals die voor de oorlog was. De 
uitgaansgelegenheid is Volkskoffiehuis ‘Ons Huis’. Het had als 

subtitel: Lokaal 
voor Christelijke 
Mannen en was 
een lokaliteit van 
de Hervormde 
gemeente in 
Zandvoort. In de 
tuin van de hui
dige Protestantse 
kerk stond toen
tertijd een be
w e g w i j ze r i n g 
naar het volks
koffiehuis.

Later kwamen de broers Waterdrinker in het gebouw en ontstond ‘De Witte 
Zwaan’. Een horecagelegenheid met een danszaal dat tevens dienst deed 
als veilinggebouw. Heden ten dage, zie de foto rechts, zijn er een aantal 
horecabedrijven van de Yanks in gevestigd.

Cash en Carry
Italiaanse delicatessen

wijnen
Lijnbaan 77, 1969 ND Heemskerk

Tel. 0251-247204, Fax 0251-249504
www.smeraglia.nl

Smeraglia

 groothandelHoreca

DAMES LET OP: A.S. ZONDAG 29 JULI
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag bestaat uit 3 onderdelen: workshop, presentatie Stephanlijn 
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE ULTIMATE-FACE-LIFT …DAMES WEIGER DE NAALD EN
ERVAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN FACE-LIFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187 
www.neverstoptrying.nl

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Elke maand wordt door vinologe Judith van Gelder een bepaalde wijn-
streek 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.

Het middeleeuwse plaatsje 
Obidos met zijn versterkte 
omwalling is absoluut een 
bezoek waard, evenals het 
kasteel van de stad Leiria, 
het keramiek en kuuroord 
Caldas da Rainha en tenslot
te ook nog Nazaré dat zijn 
reputatie van vissersdorpje 
moet hooghouden. 

Kloosters
Fatima is veruit het belang
rijkste bedevaartsoord van 
het land. De halve eeuw 
oude neoklassieke basi
liek, die plaats biedt aan 
drieduizend mensen is al 
erg indrukwekkend, maar 
het fabuleuze ‘Mosteiro da 
Batalha’ wellicht nog meer. 

Dit kloostercomplex werd ge
bouwd in 1385 als dank aan de 
Heilige Maagd voor de over
winning van koning Joao I op 
de Castillianen. Het klooster 
bezoeken, betekent een reis 
maken langs de beste kunst
werken van Portugal. 

Grafstenen
In Alcobaça staat het Mosteiro 
de Alcobaça, een cisterciën
zerabdij uit 1153. Het midden
schip is het grootste dat in de 
Middeleeuwen in Portugal 
gebouwd werd en is van een 
indrukwekkende eenvoud. 
Aan weerszijden van het mid
denschip staan de mooiste 
middeleeuwse grafstenen 
van Ines de Castro en koning 

De regio Estremadura in Portugal, niet te verwar-
ren met Extremadura in Spanje, ligt ongeveer hal-
verwege Coïmbra en Lissabon. De regio is prachtig 
en de meeste historische monumenten liggen hier 
als het ware op een kluit bij elkaar. Vele gebouwen 
zijn door de Unesco dan ook opgenomen op haar 
Werelderfgoedlijst. Van de indrukwekkende kloos-
ters en kerken van Alcobaça en Batalha en eentje 
in de stad Tomar, tot het reusachtige en populaire 
bedevaartsoord Fatima. 

Pedro I tegenover elkaar. De 
koning had deze opstelling zo 
bevolen zodat hij op de Dag 
van Wederopstanding tegen
over de vrouw zou staan van 
wie hij zo gehouden had en 
die op brute wijze vermoord 
was. Op het graf van Pedro 
staan de scènes beschreven 
van hun tragische liefdes
verhaal, dat het verhaal van 
Romeo en Julia overtreft. In 
de sobere bijgebouwen zoals 
de eetzaal en slaapzaal leef
den de monniken ongeveer 
800 jaar geleden. Vooral in de 
kloosterkeuken met de twee 
enorme open haarden waarin 
tot zeven runderen tegelijk ge
roosterd konden worden, kijk 
je je ogen uit! 

Keramiek
Om het plaatsje Obidos kun 
je heen wandelen op de on
geveer 13 m hoge stadsom
walling over een afstand van 
circa anderhalve kilometer. 
Van hieruit heb je een wonder
mooi zicht op het stadje met 
haar oude straten, witgeschil
derde huisjes, leuke tuintjes, 
de 14 kerken en kapellen, de 
oude stadspoort en de kleur
rijke versiering met bloemen. 

Wil je wat keramiek mee naar 
huis nemen loop dan eens bin
nen in de fabriekswinkel van 
‘Faianças Artisticas Bordalo 
Pinheiro’, waar je tevens een 

rondleiding kan 
krijgen.

Vis
Tenslotte is er het vissersdorp
je Nazaré waar strandliefheb
bers aan hun trekken komen 
op het brede strand. Vis en 
andere restaurants zijn er hier 
in overvloed, net als hotels en 
winkels waar toeristen graag 
snuisterijen en andere aanko
pen doen.

Wijnstreek
Naast het culturele erfgoed is 
de regio Estremadura ook nog 
bekend om haar wijnen uit 
de subregio’s zoals Alenguer. 
Deze streek is niet alleen be
roemd om z’n fotogenieke 
dorpjes met indrukwekkende 
oude kerken en kapelletjes, ge
decoreerd met het typerende 
Portugese tegelwerk, maar 
herbergt ook enkele interes
sante wijndomeinen waarop 
al eeuwenlang wijn wordt 
gemaakt. Hier komt de wijn 
van deze maand vandaan. Hij 
is gemaakt van de lokale druif 
Castelão (ook wel Periquita 
genoemd) en in mindere mate 
van de Cabernet Sauvignon. 
De Castelão is een redelijk 
lastige druifsoort die van een 
warm klimaat houdt en hoge 
eisen aan de bodem stelt. Hij 

geeft meestal aantrekkelijke, 
lichte wijnen. 

Zomerwijn
De rosé van deze maand is van 
het huis Casa Santos Lima, 
dat net zo’n 45 kilometer 
boven Lissabon ligt. Het huis 
produceert wijnen met een 
uitstekende prijs/kwaliteit 
verhouding waarmee ze al 
diverse prijzen heeft gewon
nen. De rosé uit 2006 heeft 
de gouden medaille gewon
nen in het Franse ‘Challenge 
International du Vin 2007’. 
Ook in het Nederlandse vak
blad Perswijn van juli 2007 
werd lovend over de wijn 
geschreven. Het is inderdaad 
een heerlijke zomerwijn met 
de smaak van rood fruit. Niet 
te zwaar, niet te licht, met 
frisse zuren. Lekker als aperi
tief en bij visgerechten. Een 
aanrader die te koop is bij 
Wijnhuis Heemstede op de 
Zandvoortselaan 165 bij stati
on HeemstedeAerdenhout.

Wijn van de maand:
Quinta da Espiga
Vinho regional Estremadura
Casa Santos Lima
2006. 
Per fles € 4,95

J. van Gelder 
(vinoloog)

Wijnstreek onder de loep: Estremadura 

Bewegen 
in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Dorpsplein toen 

Dorpsplein nu
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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 

PlusPunt is verhuisd
Woensdag 4 juli zijn wij verhuisd naar onze nieuwe 
locatie. Inmiddels zijn we telefonisch weer bereikbaar. 
Via de mail is dit helaas nog niet mogelijk. Hier wordt 
momenteel hard aan gewerkt. We vragen hiervoor 
uw begrip.

Ook benieuwd hoe wij er bij zitten? Kom gerust eens 
langs voor een kopje koffie en laat u betoveren door 
het decor.

Ons nieuwe adres:
Pluspunt  Wonenplus  
Flemingstraat 55 Flemingstraat 55
2041VW Zandvoort 2041 VW Zandvoort
023-5740330  023-5740345

Kinderactiviteiten augustus

31 juli- Binnen speurtocht
In het nieuwe gebouw houden we een
speurtocht met spannende opdrachten.
Tijd: 15.00-17.00 uur/€ 1,50
Max aantal kinderen: 20/van te voren aanmelden.

02 augustus – taartjes & koekjes bakken
Tijd: 15.00-17.00 uur/€1,50
Max aantal kinderen: 15/van te voren aanmelden

07augustus - middag naar “in het donker gezien
In een rustiek kerkje in Velsen-Noord zijn alledaagse 
situaties levensecht nagebouwd - in het volslagen don-
ker. De tocht begint in een park: grint knarst onder 
je schoenen, planten verspreiden hun geur en vogels 
zingen ‘t hoogste lied. Met behulp van een taststok en 
aanwijzingen van de gids gaan we langs verschillende 
objecten die pas zichtbaar worden als je ze aanraakt. 
Dit is een geweldige ervaring. Wil je mee dan moet je 
jezelf wel ff opgeven bij Pluspunt want er zijn beperk-
te plaatsen. De reis er naar toe wordt door Pluspunt 
betaald. De entree betaal je zelf en bedraagt 5 euro. 
Tijd: 13.00- 17.00 uur/€ 5,-
Max aantal kinderen: 10/van te voren aanmelden

08 augustus – toneelmiddag
Tijd: 14.00-17.00 uur/€ 1,50
Max aantal kinderen: 20/van te voren aanmelden

vacatures
Wegens uitbreiding van uren zijn er diverse vacatures 
beschikbaar bij NSO De Boomhut.
Kijk voor het huidige aanbod op onze website. 

activiteiten juli & augustus 
Open eettafel: Iedere dinsdagmiddag Open eettafel 
in de bibliotheek. Tijd 12.20-14.30
Iedere donderdag bij Pluspunt in ons nieuwe gebouw 
aan de Flemingstraat 55. Tijd: 12.30-14.30

Duinwandeling
Elke Woensdagochtend 10.00 uur verzamelen, voor 
wie zin heeft bij Pannenkoekenhuis Duinrand. Wande-
len in de Duinen 1 á 1½ uur . Entree waterleidingdui-
nen en koffie achteraf is voor eigen rekening.

Augustus: 17- Mokum in Zandvoort zomer editie

RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00  Zondag in Kennemerland 
17:00  De avond
20:00 Golden ZFM (H)
21:00  Tepp Zeppi  

Maandag
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag
08:00 Zondag in 
 Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/
 raadsvergadering.      
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Cafe (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Klassiek  (H)
22:00 Veenendaal in Zicht  

Donderdag
08.00 Goedemorgen  
 Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag 
08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
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  Groove Empire
23:00  Night Walk

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

Heb je ff… I Know Where It’s @

  

Vrijdag 27 juli: 
Van 19.00 tot 00.00 uur ‘Swingen aan Zee 2007’. 
Het rookvrije strandfeest van Swingsteesjun 
vindt plaats bij Take Five Aan Zee. 
Entree voor 20.00 uur €6,50, erna €8,00. 
www.swingsteesjun.nl 

Zaterdag 28 juli:
Nataraj Benefiet Beachparty bij Beachclub 
Ganpati op het Zuidstrand. Iedere dubbeltje 
gaat naar het goede doel, namelijk het wees
huis Ramana’s Garden in India. De beachparty 
begint om 15.00 uur en gaat door tot mid
dernacht. Behalve de weergaloze dansmuziek 
van de Nataraj DJ’s is er van alles te beleven: 
massage, bodypaint, live optredens, zwem
men, tarot, strandvuur en kinderactiviteiten. 
Check www.nataraj.info 

Zaterdag 28 juli: 
Beachtennis Event American style vindt plaats 
bij Mango’s Beach Bar. De opening is om 10.00 
uur en de finale zal rond 16.30 uur plaatsvin
den. De nadruk van dit evenement ligt op ge
zelligheid, zorg dus dat je er bij bent! 

Zondag 29 juli:
Deze zondag Sandayz bij Bloomingdale aan 
Zee. Een gaaf feest met ware topartiesten als 
Dennis Ferrer, Ricky Rivaro en Benny Rodrigues. 
Van 16.00 tot 00.00 uur. Kaarten aan de deur 
€12.00.  Dresscode: skyblue & naturalwhite 

Waar kennen we jou van? 
Ik heb een bijbaantje bij de 
Vomar. Daar werk ik iets meer dan twee jaar. Normaal alleen 
op zaterdag maar met de vakantie iets vaker. Drie à vier 
dagen in de week zit ik achter de kassa of sta ik achter de 
servicebalie.

Wat doe je naast deze bijbanen?
Ik studeer psychologie aan de Universiteit Leiden en ga nu 
mijn derde jaar in. Verder hou ik van dansen, popping and 
locking. Het is een Funk dansstijl uit de jaren ’70 en ik oefen 
vrij veel. De techniek is gebaseerd op het heel snel spannen 
en ontspannen van je spieren. Het moet als een schok door 
je lichaam gaan. Je kunt er bijvoorbeeld op de muziek van 
Justin Timberlake en Zapp en Roger dansen. En ik doe aan 
de Chinese interne Kungfu style ‘Xing Ji, een vechtsport. En 
ik speel nog accordeon en piano. Ik wissel het vaak af, op dit 
moment ben ik vrij veel met het dansen bezig.

Waar kunnen we je nog meer tegenkomen?
Ik stap niet zoveel in Zandvoort. Als ik uitga dan ga ik meestal 
naar De Stalker in Haarlem. Wat ik ook erg leuk vind zijn 
de feesten op de zondagmiddag bij bijvoorbeeld strandtent 
Woodstock.

Olee olee! Na elf weken 
Tanzania is mijn zus sinds 
een week weer back in town. 
En dat hebben we geweten 
ook! Ten eerste moet ik zeg
gen dat ik het natuurlijk hart
stikke leuk vind dat ze weer 
terug is. Zij een ervaring rijker 
en wij in aanraking met de 
prachtigste foto’s en verha
len van een fantastisch land. 
Natuurlijk was het ‘normale’ 
leventje in Nederland voor 
haar weer even wennen. Net 
zoals haar terugkomst dat 
voor mij was…

Want ze was nog geen uur 
thuis of mijn kast ingedoken 
en mijn supergave nieuwe 
truitje zat al om haar lijf. Ook is 
mijn computer weer fulltime 
bezet en als ik ’s ochtends in 
de badkamer moet zijn, je 
raadt het al, dan is deze op 
slot. Want zo gaat dat nou 
eenmaal met zussen. Het 
motto van een zussenrelatie 
is delen, ruilen en onvermijde
lijk: inpikken. Het is dat onze 
voeten 4 maten van elkaar ver
schillen, anders was het zeker 
ruzie geweest om mijn bruine 
laarsjes. Vorige week hebben 
we zelfs, om problemen te 
voorkomen, heel decadent 
hetzelfde shirtje gekocht. In de 
winkel ontstond namelijk al 
een meningsverschil over wie 
zaterdag in het shirt mocht 
schitteren. Natuurlijk kwamen 
we daar niet uit en dus was de 
enige oplossing hem beide te 
kopen. Uiteindelijk had geen 
van ons het zaterdag aan….

Mijn zus en ik blijken niet de 
enige te zijn met deze typische 
relatie. Van vriendinnen hoor ik 
vergelijkbare verhalen. En ook 
oudere broers, waar menig 
zusje van droomt (natuurlijk 
vanwege zijn knappe, stoere 
vrienden) blijken niet ideaal. 
De zussenrelatie zal voor altijd 
en eeuwig ingewikkeld blijven. 
En eerlijk gezegd, denk ik dat ik 
het nog aardig heb getroffen. 
Het is immers nog nooit op 
slaande ruzie uitgelopen. En 
zeg nou zelf, dat ene truitje af 
en toe kan ik wel missen…

Delen, ruilen 
en inpikken

Column

Pauline

Bewegingsagoog
“Tijdens de eerste twee jaar 
van de opleiding ga je voor
namelijk zelf sporten en in het 
derde en vierde jaar krijg je ook 
meer theorie over bijvoorbeeld 
het menselijk lichaam, metho
des van trainingen en over hoe 
je les moet geven aan bepaal
de doelgroepen. En je loopt elk 
jaar stage”, vertelt Roman. Hij 
leert voor bewegingsagoog, 
oftewel voor sportinstructeur 
die kan werken met moeilijke 
doelgroepen. Roman is op dit 
moment fitnessinstructeur, 
maar vanaf september gaat 
hij beginnen met een wel heel 
bijzondere stage: sportinstruc
teur in de gevangenis.
 

Honkbal
Hij is dus erg sportief, Roman 
Feije. Maar hij heeft wel één 
favoriete sport: honkbal. Als 
klein jongetje van een jaar of 
4 begon hij met deze sport die 
hij elf jaar lang volhield. Door 
een blessure moest Roman 
er mee stoppen. Hij ging 
kickboxen en deed aan MMA 
(Mixed Martial Arts, free fight). 
Maar na een tijdje miste hij de 
sport honkbal toch wel een 
beetje, daarom is hij dit jaar 
weer begonnen. Roman honk
balt bij Kinheim 2 in Haarlem, 
1e klasse. En dat is best pittig! 
Twee keer per week trainen 
en twee keer per week wed
strijden. “Eén wedstrijd duurt 

In the Picture…

Roman (20 jaar) gaat in sep-
tember naar de gevangenis. 
Niet om zelf in de cel te zit-
ten, maar om de gevangenen 
eens goed te laten zweten. Hij 
gaat in de Haarlemse Koepel-
gevangenis aan de slag als… 
sportinstructeur. Roman ver-
telt over zijn opleiding Sport 
en Bewegen en over zijn fa-
voriete sport Honkbal.

Hij is net verhuisd naar 
Amsterdam, samen met twee 
vrienden. Vanuit daar reist 
Roman heen en weer naar 
Delft, waar hij de opleiding 
Sport en Bewegen Niveau 
4 doet aan het Mondriaan 
College. 

negen innings. Een 
inning is wanneer 

beide teams aan slag 
zijn geweest. Zo’n wed
strijd duurt rond de drie 

uur. En dat elke zaterdag 
én zondag”, legt Roman uit. 
Zijn positie is ‘outfield’ (in het 
verre veld, zoals het woord al 
zegt). Wat wel jammer is, is dat 
Roman redelijk weinig speelt. 
Hij zit, volgens hem, nog te 
veel aan de kant.  

Zandvoort
In Zandvoort is er sinds kort ook 
een jeugdhonkbalveld van de 
Zandvoortse Sport Combinatie 
(ZSC), toch heeft Roman voor 
Haarlem gekozen. “Ik heb vroe
ger altijd bij Kinheim gezeten, 
en ze zochten mensen dit jaar. 
Ik vind het goed dat het nu ook 
mogelijk is om in Zandvoort te 
honkballen, maar het is alleen 
voor de jeugd”, zegt Roman. Als 
het alleen voor de jeugd is, dan 
heb je geen doorgroeimoge
lijkheden. En doorgroeien, dat 
wil hij. “Ik ga zeker door met 
honkbal, ik wil de top halen. 
Maar alleen als het met een 
baan te combineren is hoor, 
dat gaat natuurlijk voor.”

Roman Feije

… voor Jasper 

Bolsenbroek
20 jaar 

sportinstructeur

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

Workshop Afrikaanse dans
Aan de hand van Afrikaanse dans kun je op bijzon-
dere wijze jouw natuurlijke kracht en natuurlijke 
wijze van bewegen (her)ontdekken. Waves, beach 
en health center in Zandvoort biedt op 5 augustus 
een bruisende workshop aan.

De combinatie van mo
derne dans, improvisaties 
en technieken van vloei
ende West Afrikaanse 
danskunst zorgen voor 
een dag van swingen, 
dynamiek, ontspanning 
en fun. 

Deze workshop is ont
staan door de positieve 
samenwerking tussen 
danspedagoge en danse
res Maggie Boogaart van 
Dragon Productions en 
Mensendiecktherapeute 
en exchoreografe Cathy 
Samé Lottin van Waves. De 
combinatie van medische 
vakkennis, het plezier van 
beweging én het toepas
sen van diverse dansme
thodes maken deze work
shop uniek en geschikt 
voor alle niveaus.  

De workshop is van 10.00 
tot 15.00 uur op zondag 5 
augustus. De kosten zijn 
€ 50, p.p., inclusief lunch 
op het strand. Waves be
vindt zich aan de Burg. 
Van Fenemaplein 26, 
onder het Palace hotel. 
Aanmelden kan per email: 
feelthespirit@newwaves.
nl. of tel. 5713255.
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Sport speciaal voor Zandvoortse 
ouderen

Nordic Walken, zwemmen in verwarmd water, golf en jeu de 
boules. Gezonde én plezierig sporten. Het GALM-project in 
Zandvoort krijgt in september een vervolg. De groep senioren 
van het eerste uur zoeken nu ‘nieuwe beweegmaatjes’, zoals dat 
in een persbericht heet.

55 Jaar of ouder en ‘in’ voor 
een sportieve uitdaging? 
Neem dan eens contact op 
met Sportservice Heemstede
Zandvoort of met de ANBO, voor 
meer sportieve informatie.

Het bewegenproject Groninger 
Actief Leven Model (GALM) is 
toegesneden op mensen van 
55 tot 65 jaar. Het afgelopen 
half jaar hebben ruim zestig 
deelnemers de introductie ge
volgd. De activiteiten werden 
geleid door speciaal bevoegde 
docenten. Steffen van der Pol 
van Sportservice Heemstede
Zandvoort: “De deelnemers 
zijn super enthousiast en wil
len graag dóór in september.” 
Volgens de projectleider zijn er 
voor het vervolgprogramma al 
heel wat aanmeldingen binnen. 
“Maar we willen er meer.”

Het vervolgprogramma loopt 
van maandag 4 september 
2007 tot en met februari 2008. 
Het programma 55Plus biedt 
voor elk wat wils. “Zo kunt u 
gaan Nordic Walken in de dui
nen van Zandvoort, zwemmen 
in het verwarmde zwembad 
van Nieuw Unicum of actief 
bewegen tijdens één van de 
zaalactiviteiten in Zandvoort”, 
meldt Steffen, “naast het spor
tieve gedeelte is er natuurlijk 
ook ruimte voor de nodige ge
zelligheid.” 

Voor nadere informatie: Steffen 
van der Pol van Sportservice 
HeemstedeZandvoort, tel. 
5740116 of svanderpol@sport
serviceheemstedezandvoort.nl. 
Voor de activiteit ‘bewegen in 
het water’: Jeanette Schreuder, 
tel. 5761220.

Digitale loketten in opmars
Snel, 24 uur per dag beschikbaar en relatief goedkoop. Steeds 
meer gemeenten gaan gebruik maken van de mogelijkheden 
die de techniek biedt. Naast het ‘echte’ loket is een digitale 
service een goede aanvulling.

Onlangs is Eindhoven en om
geving gestart met informatie 
aan hun burgers via internet. 
In Noord Limburg werken ge
meenten samen aan een der
gelijk digitaal loket.

Het digitale loket ‘Regelhulp’ 
is bedoeld voor gehandicap
ten, chronisch zieken en oude
ren. De Brabantse dienst moet 
informatie geven over alle 
voorzieningen van zorg en so
ciale zekerheid. Mensen kun
nen via de site verschillende 
voorzieningen aanvragen. Het 
is een samenwerkingsproject 

van verschillende ministeries 
en overheidsinstellingen, 
waaronder het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Ook Noord Limburg werkt 
digitaal. In die streek wer
ken een aantal gemeenten 
samen. In het samenwer
kingsverband zitten diverse 
welzijnsinstellingen. Zij leve
ren informatie over wonen, 
zorg en welzijn. Ook kunnen 
burgers terecht bij de man of 
vrouw achter de balie. Bron: 
ACTIZ, Kenniscentrum Wonen 
en zorg
  

Davids was zakenman genoeg: 
zo liet hij een artiest als Wim 
Sonneveld op de Scheveningse 
boulevard heen en weer lopen 
in een gehuurd rijkostuum, om 
overdag reclame te maken 
voor de avondvoorstellingen 
in het Kurhaus.

Astma
In 1938 moest Davids we
gens zijn astma het Kurhaus 
Cabaret in de steek laten. De 
ziekte had hem sinds de jaren 
twintig erg veel last bezorgd; 
de paar keer dat hij een kuur 
had ondergaan, bleek weinig 
effect te hebben. De astma
aanvallen, die hem tenslotte 
dwongen te stoppen met wer
ken, waren indirect ook verant
woordelijk voor zijn toch vrij 
onverwachte dood.

In 1946 speelde Conny Stuart 
driemaal mee met Cor Ruys in 
zijn Kurhaus Cabaret, waar ze sa
men speelden met mensen als 
Fien de la Mar, Jan Teulings, Mary 
Dresselhuys en Albert Mol.

Herinneringen aan het Kurhaus Cabaret
Topartiesten als Louis Davids en Wim Sonneveld traden er op. 
In de jaren dertig kende iedereen het Kurhaus Cabaret in Sche-
veningen. De leerschool voor menig kleinkunstenaar.

In 1931 werd Louis Davids di
recteur van de tempel van het 
cabaret. Ook als conferencier/
cabaretier wist hij het Kurhaus 
Cabaret in Scheveningen 
(19311938) beroemd te ma
ken. De zang en dans op het 
toneel werd afgewisseld met 
revuesketches en ook wel met 
nummers van buiksprekers en 
sneltekenaars.

Cabaretrevue 
Af en toe trad Davids ook op 
in het Amsterdamse Leidse
pleintheater. Zijn optredens 
in Amsterdam zowel als in 
Scheveningen kregen steeds 
meer het karakter van caba
retrevue waarbij hij de zang 
afwisselde met conferences.

Beginners
Artiesten waar Davids wat in 
zag liet hij in zijn shows optre

den zodat ook zij ‘aan de bak’ 
konden komen. Mensen die hij 
een kans gaf waren beginners 
als Cabaret Ping Pong, Martie 
Verdenius, Wim Kan en Corry 
Vonk, en gevestigde groothe
den als het Berlijnse emigran
tencabaret van Rudolf Nelson 
(met o.a. Dora Paulsen). Louis 

Zandvoort positief over gratis bus senioren
Eenzaamheid onder ouderen is groot. Drempelloos busver-
voer draagt bij tot een mogelijke oplossing. VVD wethouder 
Wilfred Tates en enkele politieke partijen zijn wel te porren 
voor een experiment. “Gratis busvervoer voor ouderen is ab-
soluut de moeite waard”, vindt Tates, “iets dergelijks zouden 
we alleen regionaal kunnen oppakken.” 

De leefwereld van ou
deren vergroten staat 
hoog genoteerd. Steeds 
meer gemeentebestu
ren gaan nadenken hoe 
hun burgers zoveel mo
gelijk bij de samenleving 
te betrekken. Voor veel 
ouderen opent gratis 
busvervoer letterlijk een 
nieuwe wereld.

Aanleiding zijn de geslaagde 
proeven in Tilburg. Hoewel 
het busgebruik onder ouderen 
meer dan verdubbelde, was 
inzet van extra vervoersca
paciteit niet nodig. Het gratis 
reizen met de autobus werd 
voornamelijk benut voor fami
liebezoek, om te gaan winke
len of om te gaan sporten. 

Het Tilburgse schoolvoorbeeld 
krijgt steeds meer navolging. 
Ook binnen het gemeentebe
stuur van Zandvoort wordt na
gedacht over een mogelijk ex
periment met gratis openbaar 
vervoer. Politieke partijen als 
de Zandvoortse ouderenpartij 
OPZ en de lokale SP omarmen 
dat idee. “Gratis busvervoer 

voor ouderen is een prach
tig wapen in de strijd tegen 
eenzaamheid”, zeggen beide 
partijen in koor. Zij willen een 
proef bij het college aankaar
ten. Carl Simons (OPZ) heeft 
zelf kunnen constateren dat 
“het Tilburgse experiment 

zeer succesvol is.” 

“Als we zoiets zouden 
gaan doen, dan moet het 
busvervoer voor ieder 
gratis zijn. Daar hangt 
echter een prijskaartje 
aan”, verwoordt Fred 
Paap het VVD standpunt. 
Wat hem betreft zijn er 
veel mitsen en maren. Hij 
verwijst naar de Belbus, 
maar vergeet dat die niet 

de nagestreefde drempelloze 
gezelligheid brengt. 

Gratis busvervoer voor oude
ren blijkt een effectief middel 
tegen eenzaamheid te zijn. 
Het vergr ot de mobiliteit en 
de kennissenkring van seni
oren, een doelstelling in de 
nieuwe welzijnswet WMO. 

Nordic Walken in Zandvoort

Louis Davids

KAKURO

Oplossing 
week 29

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.

Sjors is een hele lieve en oude kater. Hij wordt 
graag aangehaald en geknuffeld, opgetild en ver-
troeteld. Sjors heeft alleen last van een neurologi-
sche aandoening en loopt daardoor wat vreemd 
over de afdeling heen. Hij hangt soms gewoon 
een kwartier met zijn kopje boven een slapende 
kat en als die kat dan wakker wordt, schrikt die 
zich een ongeluk. Dus met sommige katten is hij 
niet echt vrienden. Andere katten vinden dat juist 
reuze gezellig en daar is hij dan ook goed mee 
bevriend. Twee katten op de afdeling geven hem 
zelfs de hele tijd kopjes. Sjors is op zoek naar een 
rustig huis waar hij nog een tijdje vertroeteld 
kan worden, hoelang dat zal zijn, weten we niet, 
maar hij wil gewoon lekker een mandje in een 
huis. Hij kan wel met andere katten, liever niet 
met honden want die lopen hem waarschijnlijk 
omver. Met wat grotere kinderen zal hij ook goed 
overweg kunnen! Wie heeft er nog een mandje 
over voor deze lieve superschat! Kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl of kom langs in de 
Keesomstraat 5, tel: 023-5713888. Geopend van 
maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur 
en 16.00 uur. 

Dier 
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de 
Week
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Sjors
 GADG   FDA   GGKA
  -  =
 -  +  -
 GGAD   GH   GGJJ
  +  =
         
 EBC   FKD   J
   -   =

De bedoeling van de breinbreker is de rekenkun
dige som op zo een manier op te lossen dat hij 
klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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Breinbreker
 
 105 x 15 = 1575
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 609 - 18 = 591
         
 
  741 +  270 = 984Oplossing 

week 29

Bouillabaisse, vissoep uit Marseille
Maaltijdsoep voor 6 personen.

Voor 6 personen. 
100 gr. roodbaarsfilet,
100 gr. zeewolffilet,
100 gr. wijtingfilet,
100 gr. rodepoonf ilet,
100 gr. zeebarbeelfilet,
400 gr. verse mosselen,
4 uien,
3 vleestomaten,
6 teentjes knoflook,
1 stukje sinaasappelschil 

(eventueel gedroogd),

Bereiding Bouillabaisse:
De groenten wassen en schoonmaken. De uien en knof
lookteentjes pellen en fijnhakken. De tomaten laten in ko
kend water, pellen, in vieren snijden, de pitjes verwijderen en 
het vruchtvlees grof hakken. De peterselie hakken. De venkel 
in zeer kleine blokjes snijden. De visfilets spoelen, droog
deppen en in dobbelsteentjes snijden. Het vaste visvlees 
(zeewolf, rode poon, roodbaars) scheiden van de zachte soor
ten (wijting, zeebarbeel).  De uien, knoflook, tomaten, tijm, 
laurier, peterselie en de sinaasappelschil fruiten in een grote 
pan en er vervolgens de langoest en de vaste vissoorten op 
schikken. Kruiden met peper, zout en saffraan. Overgieten 
met water tot alles onderstaat. Aan de kook brengen en 
een achttal minuten laten koken. Vervolgens de zachte vis
soorten toevoegen en nogmaals acht minuten laten koken. 
De langoest uit de soep halen, de schaal verwijderen en het 
langoestenvlees in porties verdelen over de warme, diepe 
borden. De bouillabaisse over de borden verdelen en garne
ren met gehakte peterselie en takjes venkelgroen. Serveren 
met geroosterde sneetjes stokbrood en rouille. 

Bereiding rouille:
Voor de aïoli de knoflook pletten met wat zout en er de ei
erdooiers doorroeren. Druppelsgewijs de helft van de olie 
toevoegen onder voortdurend roeren. Vervolgens het water 
en de azijn toevoegen. Daarna de rest van de olie zeer lang
zaam toevoegen en blijven roeren. Op smaak brengen met 
zout, citroensap en cayennepeper. De tomatenpuree erdoor 
roeren en afwerken met saffraan. U kunt ook in de plaats 
van de eierdooiers, een mengsel van gelijke delen paneer
meel en visfumet (fonds) of een gekookte en fijngeprakte 
aardappel gebruikt.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

½ bosje peterselie,
1 takje tijm,
2 blaadje laurier,
snuifje saffraanpoeder,
peper, zout,
1 borrelglas pastis (liefst 

Ricard of anders Pernod),
geroosterde sneetjes stok

brood (4 per persoon),
rouille eventueel 

kant–enklaar of 
anders: zie recept.

Ingrediënten Bouillabaisse:

Saus voor 4 personen.
 3 eierdooiers,
30 cl olijfolie (ex

tra vierge),
2 teentjes knoflook,
1 citroen,

Ingrediënten rouille:
0,1 dl lauw water,
1 cl wijnazijn,
zout,
cayennepeper,
15 g tomatenpuree,
enkele saffraandraadjes.

Foto: Marike Kramer
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een fotofinish is 
Aart Vierhouten 
als winnaar uit
geroepen met 
m i n d e r  d a n 
een banddikte 
v o o r s p r o n g 
op Sebastiaan 
Langeveld. Servais Knaven 
kwam net als in 2006 als derde 
over de eindstreep. 

Amateurs
Een groep van meer dan 60 
Bamateurs, waaronder een 
groot aantal marathonschaat
sers, vertrok om half zes voor 
een koers over 50 km. In de be
ginfase wisselden de koplopers 
elkaar af, maar twintig ronden 
voor het einde trokken Koos 
Kortekaas en Jens Zwitser er 

Aart  Vierhouten snelste wielerprof

Een peloton van 25 prof en 
semiberoepsrenners werd om 
19.15 uur door autocoureur Jan 
Lammers weggeschoten voor 
een koers van 80 km. Het 1 km 
lange parcours was uitgezet in 
de Haltestraat, Kleine Krocht, 
Swaluëstraat, Prinsenhofstraat 
en Zeestraat. 

Nadat de eerst aanval van Aart 
Vierhouten binnen enkele ron
den werd ingehaald door het 
peleton, vormde zich een kop

groep van zes man met daarin 
onder andere Servais Knaven. 
Knaven was overigens maar net 
op tijd voor de start, nadat hij 
rond 18.00 uur geland was op 
Schiphol na een trainingskamp 
van TMobile in Oostenrijk. Het 
gat werd dichtgereden door 
oud Nederlands kampioen 
Stefan van Dijk en de winnaar 
van 2006, Max van Heeswijk.

Beslissing
Met de klim in de Brugstraat 

Aart Vierhouten heeft zondagavond de 2e editie van de Hol-
land Casino Zandvoort Profronde gewonnen. De voor Skil-
Shimano rijdende voormalige helper van de Amerikaan Lance 
Armstrong (zevenvoudig winnaar Tour de France), bleek na 
een fotofinish Sebastiaan Langeveld de baas. 

als scherprechter wist een 
groep van acht favorieten na 
45 km een voorsprong te for
ceren. Onder aanvoering van 
het sterk rijdende Rabo talent 
Sebastiaan Langeveld, bestond 
de groep uitsluitend uit favorie
ten als Van Heeswijk, Van Dijk, 
Knaven en Vierhouten. De acht 
reden een zeer hoog tempo, 
waardoor na 76 km het peloton 
werd ingehaald. Een vluchtpo
ging van Van Heeswijk en Van 
Dijk werd in een zinderende 
slotfase ongedaan gemaakt 
door Langeveld, Vierhouten en 
Knaven. Het drietal ging een 
ronde voor het einde ‘er op en 
er over’ en op de eindstreep 
in de Haltestraat werd in een 
spectaculaire sprint gedrieën 
uitgemaakt wie als winnaar 
gehuldigd zou worden. Na 

Wielrennen

op uit. Hun ontsnapping leek 
ongedaan gemaakt te worden 
door broer Ralph Zwitser en 
Hans van Eijk. De twee ach
tervolgers zagen echter geen 
kans de koplopers nog voor de 
meet in te halen. De vier zetten 
echter wel de rest van het pelo
ton op een ronde achterstand. 
Koos Kortekaas uit Oegstgeest 
won uiteindelijk de sprint van 
Katwijker Jens Zwitser, die 
broer Ralph als derde op het 
erepodium naast zich mocht 
begroeten.

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Mooie ervaring voor 
Huub de Vries

Huub de Vries eindigde in het 
peloton dat vier ronden voor 
het einde door de kopgroep 
werd ingelopen en de strijd 
op gezag van de jury moest 
staken. “Het was een moei
lijke ronde maar gelukkig kon 
ik het tempo van de veel meer 
ervaren andere renners vrij 
gemakkelijk volgen. Vooral de 
supporters langs de kant vond 
ik leuk om mee te maken. Het 
is tenslotte toch mijn eerste 
ronde in mijn woonplaats 
Zandvoort”, zegt de van be

roep metselaar zijnde De Vries 
na afloop. Dagelijks traint hij 
vier tot vijf uur en gaat zelfs 
eerder van zijn werk weg om 
zijn trainingschema te kunnen 
volgen. Dat kan omdat hij, sa
men met zijn vader, eigenaar 
is van een metselbedrijf. De 
Vries ziet zichzelf nog niet in 
bijvoorbeeld de Tour de France 
rijden: “Dat is echt nog een 
paar stapjes hoger. Het zou 
wel mooi zijn om in een grote 
ploeg opgenomen te worden 
en daar ga ik aan werken.”

Als enige Zandvoorter heeft de 24-jarige Huub de Vries afgelo-
pen zondag meegereden tijdens de Holland Casino Zandvoort 
profronde 2007. De proflicentiehouder rijdt voor BRC Kenne-
merland en is een semiprof, een zogenaamde Elite-renner, die 
door individuele sponsors wordt betaald.

Wielrennen

Spinningmarathon on the Beach

Het begon met een klein idee 
en 26 augustus gaat het daad
werkelijk gebeuren: de eerste 
Nederlandse spinningmarathon 
op het strand. Fietsend de zon 
onder zien gaan en een goed 
doel steunen. “Ik moest met
een denken aan de tekst van 
ds. Martin Luther King: ‘I have a 
dream’, toen we hiermee aan de 
slag gingen”, aldus de voorzitter 
van de stichting Spinning on the 
Beach, Marcel van Rhee.

Prominenten
Het startschot zal klinken om 
19.00 uur en de finish wordt 
om 22.00 uur bereikt. Tijdens 

de drie uur durende ‘ride’ gaan 
er drie ‘presenters’ aan de slag. 
Het eerste uur zal verzorgd 
worden door Marijke van den 
Bos. Tijdens de zonsondergang 
is ‘Master Instructor’ Nancy 
Hasselbaink de presentatrice 
en het laatste uur wordt door 
Van Rhee verzorgd. Onder de 
deelnemers zullen ook een aan
tal prominente Nederlanders 
zijn zoals John Kraaijkamp jr., 
Monique van der Werff (ZOOP), 
Claudia Zwiers ( judobrons op 
Olympische spelen van ’96 in 
Atlanta), Cor van der Geest 
(Kenamjujudocoach), zijn zoon 
Elco en Yvonne van Gennip.

Op zondag 26 augustus aanstaande zal de eerste editie van 
Spinning on the Beach van start gaan. Dit unieke evenement 
is de eerste openlucht Spinning marathon op het Nederlandse 
strand en zal ‘verreden’ worden op het terras van strandpavil-
joen Booker Beach. Het gehele evenement wordt georgani-
seerd door de Stichting Spinning on the Beach in samenwer-
king met Sportcentrum Kenamju uit Zandvoort. De opbrengst 
zal ten goede komen aan stichting KiKa.

Afterparty
Rond de klok van 18.00 uur zal 
er een veiling plaats vinden 
van een van de werken van 
kunstenares Hilly Jansen, die 
zelf ook mee zal Spinnen. De 
opbrengst van dit schilderij 
komt geheel ten goede van 
KIKA. Vooraf zal een lichte 
barbecue geserveerd worden 
(vanaf 16.00 uur) en na de 
marathon zal de afterparty 
met DJ Dennis van der Geest 
het geheel knallend afsluiten.  
De eerste editie van Spinning 
on the Beach 2007 belooft 
een geweldig spektakel te 
worden!

Inschrijven
Wilt u meer weten? Inschrijven 
(spinningervaring is wenselijk) 
of een aanbod tot sponsoring 
kan via www.spinningonthe
beach.com of info@spinning
onthebeach.com. Er is plaats 
voor maximaal 150 fietsen dus 
zorg dat u op tijd bent met in
schrijven.

Spinning

Duits toerwagencircus dit 
weekend op Circuit Park Zandvoort

De eerste overwinning was 
voor Uwe Alzen met een 
Mercedes in 2001. De bij 
Spyker ontslagen Formule 1 
coureur Christijan Albers won 
in 2003 en in 2005 was het de 
Brit Gary Paffett die met een 
Mercedes wisten te winnen. 
De Zweed Mattias Ekström 
won in 2002 en 2004 en de 
Deen Tom Kristensen stond 
vorig jaar op het hoogste po
dium in Zandvoort. 

Geen Albers, geen Spyker
Christijan Albers is vooralsnog 
de enige Nederlander die een 
DTM race in eigen land wist 
te winnen. De demonstratie 
die Albers zou geven met de 
Spyker F1 bolide is van het 
programma geschrapt. De 
DTM organisatie wilde niet 
ingaan op het voorstel om de 
demonstratie door een andere 
coureur te laten verrichten.

Huidige stand in 
klassement
Ekström, die de race op zand
voort al twee keer wist te win
nen, is op dit moment ook de 
klassementsleider. De Zweed 
heeft 32 punten en zijn voor
sprong bedraagt 6,5 punten op 
DTM veteraan Bernd Schneider 
met 25,5. Daar achter staan de 

Aankomend weekend zal voor de zevende keer de DTM op het 
circuit van Zandvoort te zien zijn. De 8e editie beloofd een 
interessante te worden, omdat zowel Audi als Mercedes op 
het duinencircuit drie keer een zege hebben weten binnen te 
halen. Mercedes in 2001, 2003 en 2005 en Audi in 2002, 2004 
en 2006. 

Autosport

De adverteerders van deze week
In alfabetische volgorde
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs

Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
CV Onderhoudsbedrijf
 Ton Bakker
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Hotel Hoogland
IJzerhandel Zantvoort

Momentum 
 Advies & Coaching
Motorrijschool Goede
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
P. van Kleeff
Pluspunt
Printing People
Sandbar
Smeraglia

St. Kortebaandraverij 
 Amsterdam Beach
Take Five
Thalassa, Strandpaviljoen
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 
 Notarissen
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Canadees Bruno Spengler en 
de Brit (eigenlijk Schot) Paul di 
Resta, met beiden 22 punten. 
Oud wereldkampioen Formule 
1 Mika Häkkinnen staat daar 
weer achter met 20 punten. 
De Fin was overigens de win
naar van de laatst verreden 
race op Mugello in Italië.

Overige programma
Hoewel er geen Nederlanders 
zijn te vinden in de hoofd
attractie komen er wel 
Nederlanders in actie in het 
raceprogramma er om heen. In 
de Formule 3 rijden de Yelmer 
Buurman en Renger van der 
Zande. De laatste heeft in 
China een A1GP race gere
den en wist ook een podium
plaats te pakken op Mugello. 
In de VW Polo merkenrace rij
den Sheila Verschuur en Rob 
Kamphues een gastrace en in 
de Seat Leon Supercopa doet 
zelfs een Zandvoorter mee. 
Dillon Koster heeft dankzij 
één van zijn sponsors uit de 
BMW130i cup het voor elkaar 
weten te krijgen om in deze 
klasse aan de start te komen. 
Of de Zandvoorter dan al va
der is, zal de komende dagen 
duidelijk worden. Sartorius zal 
de Zandvoorter ondersteunen 
tijdens deze race.

Voetballers weer van start

Maarliefst 35 man hadden 
de uitnodiging van Keur ge
honoreerd en waren naar de 
eerste training gekomen. De 
selectie van de trainer bestaat 
uit circa 50 voetballers die al
lemaal de ambitie hebben 
om in het vlaggenschip van 
SV Zandvoort hun kunnen te 
tonen. 

Nieuwe spelers
Keur zal het dit jaar zonder 
Mitchell Post (Stormvogels/
Telstar), Ian Beekelaar en Rob 
Smits moeten doen. De laatste 
twee zijn lager gaan spelen. 
Als nieuwe spelers worden op 
het complex van Duintjesveld 
verwelkomd: Max Aardewerk 
(vanaf de zondagafdeling), 
Salmedin Ahmetovic (uit de 

A1), Jaymie Heesemans (FC 
Rijnvogels), Misha Hormeño 
Aardewerk (terug op het nest 
vanuit ADO ‘20), Shakar Jamal 
(HFC), Michel van Kampen 
(ADO ‘20), Roberto Molina 
Ortega (HFC), Yuri van de 
Poel (RCH) en Remko Ronday 
(RCH).

Sterke poule-indeling
De tegenstanders in de af
deling West 1, 2e klasse A is 
dit jaar groter dan ooit. Uit 
de derde klas is bijvoorbeeld 
het Haarlemse Young Boys 
gepromoveerd. Deze zeer 
ambitieuze club is de laatste 
drie seizoenen fluitend kam
pioen geworden en is van de 
5e klasse opgeklommen naar 
de tweede. Zwaar en goed 

Afgelopen zaterdag beten de mannen van de selectie van za-
terdag trainer Pieter Keur het spits af van seizoen 2007 – 2008. 
Daaruit blijkt dat het Keur dit jaar menens is. Hoewel de te-
genstand komend seizoen zo mogelijk nog zwaarder is dan 
vorig jaar, gaat SV Zandvoort fris van start en zijn de verwach-
tingen hoog gespannen.

ingekocht moet de selectie 
van trainer Radjin de Haan in 
staat worden geacht voor de 
hoogste plaats te gaan. Ook 
het zaterdagelftal van zon
daghoofdklasser Argon is een 
gegadigde om de vorig jaar 
verloren plaats in de eerste 
klasse terug te verdienen. In 
de 2e klasse zijn dit seizoen 
vijf nieuwe verenigingen te 
tellen. 

Oefenwedstrijden
De eerste oefenwedstrijden 
voor de selectie van Keur zijn 
komende zaterdag. Een ge
deelte van zijn ploeg zal in 
Heemskerk tegen ADO ’20 
(Hoofdklasse) aantreden. 
Een ander gedeelte zal in 
Volendam tegen de A1 van 
de plaatselijke BVO (Betaald 
Voetbal Organisatie) in het 
veld komen. Beide wedstrijden 
beginnen om 17.00 uur.

Voetbal
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Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Familie Pools beheerst kortebaan

Al in de eerste omloop werd 
duidelijk dat Aad Pools met de 
5jarige bruine ruin Caretto 
As in een uitstekende vorm 
verkeerde. Zonder problemen 
schakelde hij achtereenvol
gens Panky Neyenrode (John 
de Leeuw), Lord Mercedes 
(Josette Pools), Short Trip 
(Ruud Pools) en Adonis Guard 
(Josette Pools) in twee ritten 
uit. Opmerkelijk was daarbij 
dat van de vier combinaties 
die Aad Pools uitschakelde 
er drie gereden werden door 
familieleden. Iets dat overi
gens niet van invloed was op 
de uitslag met name omdat 
Caretto As in topvorm aan de 
start kwam.

In de finale trof Aad Pools 
zijn collega John Dekker  
met Seth. Dekker bereikte de 
finale door overwinningen op 

Ulano Bajazzo (Manon Pools), 
Rosalyn (met de finaliste van 
vorig jaar Lindsey Pegram), 
Howings Kaizer (Robin Bakker) 
en de winnaar van 2006 
Adonis Guard (Josette Pools). 
In tegenstelling tot Aad Pools 
had Dekker tot tweemaal toe 
een kamprit nodig om uit te 
maken wie na twee ritten de 
winnaar werd. In totaal was 
elf maal een kamprit nood
zakelijk.

Finale
Naar die finale werd door de in 
grote getale opgekomen toe
schouwers in spanning uitge
keken. De eindstrijd liep ech
ter uit op een deceptie voor 
de liefhebbers van spanning 
en sensatie. Nadat Caretto 
As de eerste rit had gewon
nen, ging Seth in de tweede 
rit in de fout en werd gedis

Vorige week donderdag werd de kortebaandraverij gehouden 
op een 300 meter lang parcours op de Zeestraat en Kostverlo-
renstraat. De 33e editie werd beheerst door de familie Pools. 
Met vier familieleden en zeven paarden maakten ze deel uit 
van het 24 combinaties tellende deelnemersveld, dat rond 
14.00 uur van start ging en kort na 18.00 uur de prijzen in ont-
vangst kon nemen. De hoofdprijs ging naar Aad Pools met zijn 
paard Caretto As.

Paardensport

kwalificeerd. De combinatie 
Aad Pools/Caretto As, van 
eigenaar Stal de Groningers, 
konden daardoor een bedrag 
van € 2100 en een fraaie 
deken, geschonken door de 
twee hoofdsponsors van het 
evenement Holland Casino 
Zandvoort en Casino Royaal, 
tijdens de prijsuitreiking in 
Danzee in ontvangst nemen. 
De heer Brouwer, eigenaar 
van Seth, toucheert als num
mer twee een bedrag van  

€ 900. De strijd om de 3e en 
4e prijs ging tussen de twee 
paarden die vorig jaar met 
elkaar reden om de hoofd
prijs. Adonis Guard in 2006 
met Manon Pools was ook 
nu sterker dan Josette Pools 
en incasseerde voor eigenaar 
J.J. Baltus € 450. Presto R, des
tijds met Lindsey Pegram en 
nu met Yasmin Halwani, ver
diende met de vierde plaats 
een bedrag van € 250 voor 
eigenaar D. van Roozendaal.

Toto
Hoewel het aantal bezoekers 
vrijwel gelijk was aan dat 
van vorig jaar, deed de tota
lisator zeer goede zaken. Een 
omzet van € 20.436 was de 
hoogste die in 33 edities ooit 
werd gehaald. Wie de eerste 
drie paarden in de eindrang
schikking goed had voorspeld 
kon een bedrag van € 844,50 
voor iedere ingezette euro in
casseren. 

De organisatoren, die dank
zij de steun van een groot 
aantal grote en kleine spon
sors de zaken financieel rond 
kregen, verdienen veel waar
dering en kunnen tevreden 
terug kijken op dit evene
ment, dat perfect verliep en 
een sieraad is in het toeris
tisch zomerprogramma van 
Zandvoort.

De start van de DTM in 2006

Winnaar Aad Pools met zijn paard Caretto As
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Open jeugdtoernooi op ‘De Glee’

In eerste instantie is het geor
ganiseerd om de jeugd lekker 
wat wedstrijden te kunnen la
ten spelen en ervaring tegen 
andere tegenstanders op te la
ten doen. In de categorie 12 t/
m 14 jaar zijn echter de punten 
voor de rangschikking erg be
langrijk. In de categorieën t/m 
10 jaar en 16 jaar, gaat het om 
de speelsterkte. Omdat er pun
ten te verdienen zijn, komen 
de 93 deelnemers van heinde 

en verre. Zelfs vanaf Curaçao 
zijn drie inschrijvingen, waar
van er twee nog nooit op gra
vel gespeeld hebben.

Komende zaterdag zullen 
vanaf 10.00 uur de finales 
gespeeld worden. De prijsuit
reiking, afhankelijk van het 
weer, wordt rond 16.00 uur 
verwacht. Als u leuk jeugdten
nis wilt zien, bent u van harte 
welkom. De toegang is gratis.
 

Van 23 tot 28 juli wordt op de banen van Tennisclub Zandvoort 
het 7e Madeleine van den Hurk Jeugdtoernooi gespeeld. Het is 
een ‘open’ K4 toernooi waarmee deelnemers punten voor de 
Nederlandse ranglijst kunnen verdienen.

Tennis
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• Tussenwoning op mooie locatie aan de boulevard !
• Dient volledig gemoderniseerd te worden, dus is 

naar eigen inzicht te verbouwen
• Vanuit alle kamers zeezicht of duinzicht
• Parkeerplaats op eigen terrein
• Mogelijkheid tot aankoop separate garage achter de woning
• Woonopp. ca. 130 m2 , inhoud ca. 390 m3,

perceelopp. 340 m2

Vraagprijs € 699.000,-

 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,-

 TROMPSTRAAT 11 ZANDVOORT

• Bijzondere en goed onderhouden 2-onder-1 kap bungalow
• Vrij uitzicht en nabij het strand gelegen (ca. 50 m)
• V.v. 3 slaapkamers, royale eetkamerserre, 

L-vormige woonkamer, moderne keuken, 
badkamer en 3 zonneterrassen

• Laat u verrassen door de ruimte, kwaliteit en sfeer die 
deze woning u biedt !

• Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 297 m2

 BURG. VAN ALPHENSTRAAT 55/3 ZANDVOORT

• Op de 1e verdieping gelegen modern, voormalig 
4-kamerhoekappartement met 2 balkons

• L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers) moderne keuken, 
slaapkamer met badkamer (v.h. 2 kamers) en 2e badkamer

• Dit appartement is met hoogwaardige materialen verbouwd
• Gebouw  v.v. lift en afgesloten parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 75 m2, berging in de onderbouw

Vraagprijs € 209.000,-

 WITTEVELD 74 ZANDVOORT
• Ruime hoekwoning met uitbouw aan de achterzijde
• Door de uitbouw is deze woning extra ruim en licht
• Riante living met openslaande deuren naar de tuin
• Moderne L-vormige keuken v.v. allerhande apparatuur
• 5 slaapkamers, moderne badkamer o.a. v.v. wastafel, 

massagedouche, toilet en vloerverwarming
• Woonoppervlakte ca. 140 m2

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/129 ZANDVOORT

• Royale en comfortabele 5-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 m2

• Lichte royale woning, in 2007 binnenzijde geschilderd
• 3 woonlagen, ca. 150 m2 woonoppervlakte

Vraagprijs € 334.000,-

Vraagprijs € 595.000,-

 BOULEVARD PAULUS LOOT 83 ZANDVOORT

 JAC. V. HEEMSKERCKSTRAAT 41 ZANDVOORT

• Op 50 m van het strand, modern verbouwd 
3-kamerappartement (v.h. 4 kamers) met balkon

• Lichte L-vormige woonkamer met moderne haard, 
woonkeuken en 2 x tweepersoons slaapkamers

• Op de 3e verdieping gelegen met schitterend vrij uitzicht 
over boulevard, strand en zee

• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 338.000,-

 TROMPSTRAAT 5/7 ZANDVOORT

• Op de 4e en tevens hoogste etage 4-kamerappartement 
verbouwd naar 3-kamers

• Ruime woonkamer, 2 slaapkamers en moderne keuken
• Vrij uitzicht op boulevard, strand en zee
• Balkon aan voor- en achterzijde
• Geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 449.000,-

Vraagprijs € 239.000,-

Cense & 
van Lingen,

makelaar van 
goede huize(n) !

CVL_Adv_ZC0730.indd   1 24-07-2007   14:42:45
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Geldig t/m zondag 5 augustus

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• 10 Witte bollen € 1.50

• Aardbeienbavaroise 
 4 stuks voor € 5.95

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

�

www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden 
van banen in Zandvoort.

geboren :

SARA
zusje van Nino, 
Lucas en Sam

de trotse ouders 
Kim & Rob

 

Zandvoort Optiek

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

Het strand lag er afgelo-
pen weekend wat verlaten 
bij. Liefhebbers van wan-
delen konden zich echter 
wel vinden in de stevige 
noordwesten wind. Het 
Circuit Park Zandvoort 
was spekkoper met maar 
liefst 74.500 betalende 
bezoekers gedurende het 
DTM weekend.

Geen strandweer tijdens drukbezocht DTM weekend

door Joop van Nes jr.

De sfeer op het circuit was 
uitermate goed te noemen. 
Duizenden fans maakten zondag 
van de pauze in het programma 
gebruik om een kijkje aan de 
voorkant van de pits te nemen. 
Veel racefans maakten nog van 
de gelegenheid gebruik om na de 
race in het dorp of op het strand 
nog even een ‘vorkje te prikken’. 
Met name de paviljoens in de 
directe omgeving van het circuit 
profiteerde daarvan en hadden 
veel gasten voor het diner.

Rekreade	 P5	Santekraampie
Jubileum	 P��	100 jaar scouting

3e jaargang • nummer 3� • 2	augustus 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Heden	&	Verleden	 P2�	Jazz	behind	the	Beach	‘80
Autosport	 P23	Verslag DTM race

De	Mannetjes

Wielerronde

‘Zijn de uitslagen van de 
dopingcontrole al bekend?’
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Familieberichten

Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Je zult het niet geloven, maar 
er is een periode geweest 
dat ik geen telefoon had. Pas 
getrouwd. Zwanger van het 
eerste kind. Een duur huis 
gekocht. Dat ook nog eens 
drastisch verbouwd moest 
worden. Knokken om de 
eindjes aan elkaar te knopen. 
Telefoon hadden we gewoon 
niet. Ook dat was een (te) 
dure uitgave. Mobiele tele-
foons waren een sprookje. 
Het leek een utopie. Bellen 
zonder draad! In Amerika 
zou zoiets bestaan !? 

Lastig was het wel. Zonder 
telefoon heb je geen con-
tact. Niet met vrienden. Ook 
niet met familie. Soms tikte 
ik wanhopig tegen het raam. 
Als de buurvrouw voorbij 
kwam. En ik een boodschap 
nodig had. En niet weg kon 
omdat de baby ziek was. Ik 
haalde het niet in mijn hoofd 
om hem alleen te laten. 

Nu, anno 2007 zijn we ver-
geven van de telefoons. Gék 
word ik er soms van. Ring, 
ring…telefoon van het elektri-
citeitsbedrijf; “Nee, ik wil niet 
veranderen. Ik héb al elek-
tra…” Ring, ring… “die arme 
kindertjes in Afrika. Mevrouw 
wat zou u…”. “Nééhee, ik geef 
jaarlijks al een bedrag. Wilt u 
me in het vervolg niet meer 
storen? Automatisch overma-
ken? Natuurlijk niet”. “Ring, 
ring. Wéér de elektra. Nu een 
ander bedrijf. Het gaat maar 
door… ring, ring. Nét als ik 
achter in de tuin bezig ben. 
“Nee, ik wil niet beleggen. 
Ook geen warenonderzoek. 
Geen enquête of ander provi-
der voor het Internet. Bedankt 
mevrouw. Mijnheer. 

Soms wens ik de periode 
van vroeger terug. Maar dat 
is echt niet eerlijk! Kan ik ook 
mijn vriendin in Portugal niet 
bellen. Babbelen met mijn 
dochter. SMSjes sturen naar 
een vriendin. “Elk voordeel 
hep zijn nadeel.” Zei Johan 
Cruyff dat niet? Laten we het 
daar maar op houden.

Lienke Brugman

Telefoon
problemen

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

2041 VW  Zandvoort
Tel: 023 5740330

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

Burgerlijke	stand
2�	JULI	-	27	JULI	2007		
Geboren:
Faya, dochter van: Timmer, Enno Rombout Theodoor 
en: Giesbergen, Brenda.
Mika Luuk Onno, zoon van: van Schalkwijk, Jelle Onno 
en: de Muinck, Helena Corinne.

Gehuwd:
van den Berg, Anthony en: van Dulken, Laura Patricia.
Dissel, Jan en: Schimmel, Jacquelien Wilhelmina.
Dol, Nan Johannes en: Veilbrief, Jacqueline Francisca 
Martje.
Mea, Ahmed en : Polderman, Sonja Virginia Martha.

Overleden:
Sluijter, Reinier Josephus, oud 87 jaar.
Pijnappels geb. Feenstra, Grytsje, oud 65 jaar.
Kievid geb. Kahlman, Ida Josina, oud 78 jaar.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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2042 GE Zandvoort
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Zondag 5 augustus
Jazz on the Beach!

”The Mainstream Jazz Combo”
Wij gaan er weer een 

gezellige middag van maken!
Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Goede organisatie
De organisatoren van de DTM 
race op ‘ons’ circuit hadden 
een goede les geleerd uit de 
evaluatie van vorig jaar. De 
hoofdrace was gepland om 
13.00 uur, wat een gouden 
greep bleek. Zeer gespreid 
konden de duizenden fans 
naar huis en daarmee wer-
den taferelen, zoals vorig jaar 
na de A1GP, voorkomen. De NS 
had extra materieel ingezet en 
werkte direct na de hoofdrace, 
rond 14.30 uur, een vol perron 
snel weg. 

Verkeersregelaars
De verkeersregelaars ech-
ter weten nog steeds 
niet dat vanaf de krui-
sing Kostverlorenstraat/
Sophiaweg het verkeer niet 
naar links moet worden ge-
stuurd om Zandvoort te ver-
laten. Dat loopt dan weer vast 
bij het circuit, de plaats waar ze 
vandaan kwamen, met als ge-
volg vaststaand verkeer op de 
Van Lennepweg. Wanneer krij-
gen deze ‘niet-Zandvoorters’ 
nu eens stratenles voordat zij 
aan de klus ‘Zandvoort’ be-
ginnen? Uiteraard was er ook 
nu weer een regelaar die het 
verstond om Zandvoorters, 

die naar huis wilden, tegen te 
houden en een andere kant op 
te sturen. 

Gezellig in centrum
‘Knelpunt’ Zeestraat/Engelbert-
straat ging dit keer redelijk. 
Wel moest verkeer dat recht-
door wilde aan de ‘regelneef’ 
melden waarom zij die rich-
ting wilden nemen maar kon 
dan over het algemeen wel 
doorgaan. Het gevolg was een 
redelijke en gezellige drukte in 
het centrum en een rij auto’s 
voor de parkeergarage van 
Holland Casino Zandvoort. Dat 
is wel eens anders geweest.

DTM blijft op Circuit 
Park Zandvoort
Tijdens het afgelopen week-
end heeft de directie van 
Circuit Park Zandvoort een 
nieuw driejarig contract voor 
de Nederlandse editie van 
de Deutsche Tourenwagen 
Masters getekend. Bovendien 
komt er in de loop van het 
jaar op het circuit een test-
race, met dempers, voor jong 
Nederlands racetalent. De ach-
terliggende gedachte is om 
komend seizoen opnieuw een 
Nederlander in de DTM mee te 
kunnen laten rijden.

Waterstanden
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG	5	AUGUSTUS	
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. W.M. Schinkelshoek Bennebroek
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur pastor D. Duijves en mevr. T. Boddaert
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur mevr. ds. C.B. Blei-Strijbos uit Haarlem
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Kerkdiensten

Vervolg van voorpagina

Publicatie voorkeursrecht 
roept vragen op

Op de lijst komen kadastrale 
gegevens van woningen voor, 
die mogelijk door de gemeente 
aangekocht kunnen worden. 
Dit betekent dat als de eige-
naar de woning wil verkopen 
deze eerst aangeboden dient 
te worden aan de gemeente 
Zandvoort, die met het ge-
noemde raadsbesluit dit voor-
keursrecht gevestigd heeft. 

Middenboulevard
Woningen, appartemen-
ten en gebouwen aan de 
Seinpostweg, Badhuisplein, 
De Favaugeplein, Burg. Van 
Fenemaplein (voor het gedeel-
te dat valt in het zogenaamde 
Palacegebied, hoofdzakelijk 
bestaande uit de appartemen-
ten in het Palacegebouw) en 
enkele bedrijfspanden aan 
de zuidzijde van de Jac. Van 
Heemskerckstraat. Van de be-
treffende percelen worden de 
eigenaren en erfpacht gege-
vens vermeld.

Opmerkelijk
De publicatie is volgens ge-
meentewoordvoerder Van 

Heemst niet strijdig met de 
wet op de privacy, omdat de 
wet voorkeursrecht gemeen-
ten deze publicatie dringend 
voorschrijft. Opmerkelijk is dat 
deze gegevens bij het kadaster 
alleen tegen betaling kunnen 
worden verkregen, maar nu 
voor een ieder gratis toegan-
kelijk zijn via de gemeentelijke 
website www.zandvoort.nl. 
Volgens Van Heemst heeft de 
wet voorkeursrecht gemeente 
de voorkeur boven de wet op 
de privacy. Er wordt aangege-
ven dat bij publicatie van het 
van kracht worden van het 
raadsbesluit ook de bewuste 
lijst moet worden toege-
voegd.

Beroering
Ondanks het feit dat elke ei-
genaar van één of meerdere 
percelen schriftelijk bericht 
van de gemeente heeft ont-
vangen dat zijn of haar eigen-
dom op deze lijst voorkomt, en 
derhalve valt onder het besluit 
van de raad, heeft de lijst bij 
een aantal betrokkenen vra-
gen opgeroepen. 

Wie woont waar en wie is de eigenaar van dat pand? De pu-
blicaties op de gemeentelijke website van een lijst met 238 
percelen in het Middenboulevard gebied heeft tot enige be-
roering en onbegrip geleid. Het gaat om panden, die naar aan-
leiding van een op 3 juli 2007 genomen raadsbesluit, vallen 
onder het voorkeursrecht gemeente.

Agatha parochie tijdelijk 
in Gereformeerde Kerk

Afgelopen zondag werd voorlopig voor de laatste  
maal een viering gehouden in de kerk van de  
St. Agatha parochie. Van het uit 1928 daterende  
gebouw aan de Grote Krocht zal het interieur  
geheel worden gerenoveerd. 

Vanaf komende zondag, 
tot half november, zul-
len de vieringen en de 
diverse randactiviteiten 
van de parochie gehou-
den in het gebouw van 
de Gereformeerde Kerk 
aan de Julianaweg. 
Alleen voor uitvaarten 
en huwelijken zal wor-
den uitgeweken naar de 
Antonius & Paulus Kerk 
in Aerdenhout.

Met de renovatie wordt 
in de eerste plaats de 

indeling van het kerk-
gebouw gewi jz igd .  
Het altaar zal terug-
keren op de oorspron-
kelijke plaats in de kerk.  
De renovatie betekent 
wel dat de uit 1928  
daterende kerkbanken 
zullen worden vervan-
gen door modernere 
zitplaatsen. De banken 
zijn de afgelopen we-
ken verkocht aan be-
langstellenden en zul-
len niet meer in de kerk 
terugkeren. 

Folkloristisch Dansfestijn 
Vanaf volgende week dinsdag staat het centrum 
van Zandvoort vier dagen lang in het teken van 
dans en muziek. Het internationaal Folkloristisch 
Dansfestijn strijkt onverwacht in Zandvoort neer. 
De gemeente is blij met de komst van dit festival, 
wat haast letterlijk is komen ‘aanwaaien’. 

“Men zocht nog een lo-
catie om overdag op te 
treden”, zegt gemeente-
woordvoerder Ton van 
Heemst, “We zijn blij hen 
te verwelkomen. Het is 
een leuke aanvulling op de 
zomerprogrammering.”

14 landen
Dagelijks tussen 11.00 
en 14.00 uur verzorgen 
dansgroepen, uit zo’n 
14 landen van over de 
hele wereld, optredens 
op het Raadhuisplein en 
Badhuisplein. De dans-
groepen worden begeleid 
door hun eigen muzikan-
ten. Samen zorgen ze voor 
veel kijk- en luisterplezier 
met muziek, dans, zang en 
schitterende kostuums. 
Met hartstocht en over-

gave worden eeuwen-
oude folkloristische tra-
dities tot leven gewekt. 
Het festival brengt een 
fascinerende wereld tot 
leven. Oosterse gratie uit 
Azië, spetterende dansen 
uit Oost-Europa, opzwe-
pende ritmes uit Mexico 
en mystiek uit Afrika. 

Programma 
Dinsdag 7 augustus: 
Bosnië Herzegovina, 
Slowakije, Mexico, 
Zuid-Korea
Woensdag 8 augustus:
Bulgarije, Frankrijk, 
Oostenrijk, Macedonië
Donderdag 9 augustus: 
Polen, Griekenland
Vrijdag 10 augustus: 
Belarus, China, 
Indonesië, Venezuela

Holland Casino Fonds 
hoofdsponsor 10e Shantykoren en

Zeeliederen festival

Het organiseren van 
dit festival is elk jaar 
weer een kostbare 
klus en de organisatie is blij 
met de sponsoring van vele 
Zandvoortse ondernemers. Door 

een bijdrage uit het Holland 
Casino Zandvoort fonds is de 
begroting nu definitief rond.

Zondag 23 september 
wordt het Shanty- en 
Zeeliederenfestival 
gehouden. Elf koren 
zullen hun opwach-
ting maken voor de 
tiende editie van dit 
openlucht festival 
in het centrum van 
Zandvoort.

Sacha Bouwman van Holland Casino Zandvoort en
Maaike Koper van het festivalcomité
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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)

Handhaven
Iedereen weet dat de 
Kerkstraat open is van 7.00 
tot 11.00 uur. Maar het ge-
beurt regelmatig dat na 
sluitingstijd toch sluipver-
keer gebruik maakt van de 
Kerkstraat, wat voor gevaar-
lijke situatie’s leidt. Om de 
maatregel extra kracht bij 
te zetten wordt straks de 
ruimte tussen de kiosk en 
de banken afgesloten door 
zes à zeven bloembakken. 
In een brief aan het college 
zegt fractievoorzitter Fred 
Paap van de VVD: “Het is in 
ieder geval een goed begin 
maar wordt er ook gehand-
haafd? Neem dan meteen de 
rijrichting mee van fietsers, 
scooters en motoren.” 

Fietsstroken
Als er toch gehandhaafd 
wordt, dan wil Nico Paap 
va n  Ve r ke e r s c e n t r u m 
Zandvoort de fietsstroken 
in de Haltestraat en in de 
Verlengde Haltestraat bij 
de gemeente onder de aan-
dacht brengen. Wat wordt 
er eigenlijk onder een fiets-
strook verstaan? Een fiets-
strook is een met doorgetrok-
ken of onderbroken strepen 
gemarkeerd gedeelte van de 
rijbaan waarop afbeeldingen 
van een fiets zijn aange-
bracht. Op deze officiële 
fietsstrook mag men niet 
stilstaan, dus ook niet par-
keren. Op de stroken van 
bovengenoemde straten 
staan geen afbeeldingen 
dus zijn het geen fiets- 
maar suggestiestroken. 
Op deze stroken mag men 
wél stilstaan en ook par-
keren. Tenzij dit weer door 
een parkeerverbod wordt 
aangegeven. Best lastig 
allemaal nietwaar.

Verkeersrotonde
We blijven even alert op 
de verkeersborden in het 
dorp. Onze rijdende reporter 
meldde 2 weken geleden 
(ondersteund met een foto) 
dat er bij de verkeersrotonde 

van het Raadhuisplein een ver-
keersbord ontbrak. Zonder het 
bord mocht het verkeer met-
een vanuit de Louis Davidstraat 
naar links afbuigen richting 
Grote Krocht. Inmiddels is 
de gemeente ook wakker ge-
schud en is het bord geplaatst. 
Natuurlijk met dank.

Verkeersregelaar
Surveillerende politiemensen 
zagen een automobilist die 
probeerde de file te ontwijken. 
De man wilde linksaf de Burg. 
Van Alphenstraat inrijden. Een 
aanwezige verkeersregelaar 
deelde de bestuurder mee dat 
dit niet was toegestaan, maar 
de automobilist reed toch door. 
De verkeersregelaar probeerde 
dit te voorkomen en zette 
zijn bromfiets voor de auto. 
Daarbij werd hij aangereden 
en kwam met zijn been onder 
de bumper van de bestelauto 
terecht.  De toegesnelde po-
litiemensen sommeerden de 
automobilist om zijn auto 
achteruit te rijden, waarna de 
verkeersregelaar vrijkwam. De 
bestuurder, een 46 jarige man 
uit Twello, is aangehouden 
voor mishandeling en vernie-
ling. Er is proces-verbaal tegen 
hem opgemaakt.

Er is er een jarig 

Zo bijzonder is het natuur-
lijk niet als je 60 jaar wordt 
maar voor deze Zandvoorter 
maken we een uitzondering. 

Op 7 augustus wordt Gerrit 
Halderman 60 jaar. Het bij-
zondere is dat Gerrit al 60 
jaar in hetzelfde huis in de 
Constantijn Huygensstraat 
woont waarin hij geboren is. 
Vroeger was hij werkzaam bij 
het Gasbedrijf Zandvoort, te-
genwoordig werkt hij bij de 
Eneco. Nog 5 jaar Gerrit, dan 
mag de vlag uit!

Zomerprogramma
Bij deze natte zomer is het 
voor kinderen, nu ook de 
Rekreade er niet meer is, even 
zoeken waar er nog leuke 
activiteiten zijn. Kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar kun-
nen bij het nieuwe Pluspunt 
(Flemingstraat 55) terecht. 
Op 7 augustus is er toneel 
improviseren van 14.00 tot 
17.00 uur. Donderdag 9 au-
gustus is er vuurkorf feest, 
dus lekkere broodjes bakken. 
Beide activiteiten kosten € 
1,50. Woensdag 8 augus-
tus is er een uitstapje naar 
de grootste speeltuin van 
Europa ‘Linnaeushof’. Voor 
meer informatie over de prijs 
en tijdstip kan men bellen 
naar het nieuwe nummer 
van Pluspunt, tel. 5740330.

Oproep
Het Zandvoorts Museum 

zoekt spulletjes en leuke 
verhalen of een anekdo-
te over de Blauwe Tram. 
Stuur een email naar: 
museum@zandvoort.
nl onder vermelding van 
‘Retourtje Blauwe Tram’ 
of kom gewoon even 
langs. Het museum is 
vanaf woensdag tot en 
met zondag elke mid-
dag geopend. De datum 
van de tentoonstelling 
‘Retourtje Blauwe Tram’ 
is gewijzigd en is nu van 
1 september tot en met 
4 november. De huidige 
tentoonstelling ‘Lichel 
van den Ende, Zandvoort 

en Kunst’ met foto’s van 
Merel Janson, Barbara Gen 
en Rob Bossink is verlengd 
tot 26 augustus.

De hele week draaiden de teamleden van Rekreade hun dui-
men. Zou het mogelijk zijn dat de zon op het slotfeest ‘Sante-
kraampie’ gaat schijnen? Warempel, het resultaat van het dui-
mendraaien was een zonovergoten Gasthuisplein waar heel 
veel kinderen en ouders met veel plezier op terug kijken. 

door Nel Kerkman

Eindelijk kwam het saaiste 
plein van Zandvoort tot leven. 
De formule is erg eenvoudig. 
Zet een paar vrolijke kraampjes 
neer met daarachter enthousi-
aste vrijwilligers, bedenk leuke 
activiteiten, versier de boel 
met slingers en ballonnen en 
huup huup huup, Barbatruc: 
het is feest! Met als mooiste 
verjaardagscadeau de zon. 

Santekraampie

De kinderen konden aan 14 
activiteiten mee doen, waar 
met overheerlijke pannen-
koeken natuurlijk het inwen-
dige mensje niet vergeten 
werd. Iedereen had kunstig 
geschminkte gezichten met 
om hun nek een zelfgemaakte 
kralenketting. Erg in trek was 
de emailleerkraam waar een 
geduldige rij stond te wach-
ten, maar ook bij de spek-
steenkraam was het druk. 
De kinderen konden buttons 
maken, kaarten verven, koek-
jes versieren, kaarsen maken 
en tegeltjes beschilderen. Voor 
ieder was er wel wat te doen. 
En dat allemaal, 4 uur lang, 
voor slechts € 2,50!

In het zonnetje
Voordat de poppen-
kast begon werd het 
echtpaar Joke en Hans 
Ravensbergen in het 
zonnetje gezet. Ze ver-
laten het bestuur na 5 
jaar trouwe dienst en 
kregen een zelfgemaakt 
symbolisch cadeau aan-

geboden waar de voornaam-
ste attributen van Recreade 
op staan: de poppenkast, de 
handkar en een wit bankje. 
Was het bankje mogelijk een 
hint om aan te geven dat ze nu 
kunnen uitrusten? Zo te zien 
zijn Joke en Hans nog steeds 
actief aanwezig en kunnen 
met moeite afscheid nemen. 

Reünie
Op het plein stonden veel ou-
ders en grootouders die vroe-
ger ook al als kind bij Rekreade 

aanwezig waren. Ook zij 
genoten van de avonturen 
van Kizzebis en Kizzebien en 
zongen de tekst mee van het 
liedje van de poppenkastpop. 
Diverse oud-teamleden liepen 
met weemoed rond, voor hen 
was na afloop van het festijn 
een reünie georganiseerd. Het 
Gasthuisplein, de oude locatie 
van Santekraampie in plaats 
van het Jan Snijerplein, werkte 
mee om de herinneringen op 
te halen. Het bestuur van de 
stichting kan terug kijken op 
een geslaagde 40ste Rekreade. 
Dus op naar het volgende 
jubileum want Rekreade is 
niet meer weg te denken uit 
Zandvoort.

Jarige Rekreade in het zonnetje

Hans en Joke Ravensbergen  
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echter nog steeds aantrek-
kelijk en omgekeerd heeft 
‘Von’ soms een groot zwak 
voor Joop”, zo verklaart Toon 
het leven van zijn geesteskin-
deren, “binnenkort verschijnt 
in het blad Golf Weekly deze 
strip ook, dus  wellicht gaan 
Joop en Von naast de tennis-
rackets ook de golfclubs ter 
hand nemen!” Vooral dit jaar 
is hij actuele onderwerpen in 
deze strips gaan betrekken en 
dat geeft hele rake en vaak 

hilarische typeringen van 
de soms belachelijke 

mens te zien. Dat zijn 
humor echter typisch 
Nederlands is, blijkt 
uit het feit dat zijn 
boeken, die hier als 
zoete broodjes over 
de toonbank gaan, in 
het buitenland niet 

te verkopen zijn.

Productief
“Ik ben aartsnieuwsgie-

rig en vind mijn inspiratie 
vrij gemakkelijk in de sport, 
actualiteit en dieren”, legt hij 
uit. Dat moet ook wel, want 
zijn productie is ongelooflijk. 
In twee maanden tijd heeft 
hij bijvoorbeeld de Eneco 
scheurkalender gemaakt, 
waarin 365 strips over ener-
gie. Zijn tekeningen maakt hij 
half in kleur en half in zwart 
wit op een A4-tje en deze 
worden allemaal ingescand. 
Daarnaast maakt deze po-
pulaire kunstenaar ook grafi-
sche popart schilderijen, die 
via de Holland Art Galerij in 
alle Bijenkorf warenhuizen te 
zien en te koop zijn. Kortom, 
Toon van Driel is een produc-
tief, creatief en actief persoon, 
die ervoor zorgt dat velen een 
glimlach niet kunnen onder-
drukken bij het zien van zijn 
werk.

Typisch Nederlands
Al snel daarna kwamen de 
‘Stamgasten’, rare diertjes, 
doch voornamelijk pinguïns. 
Een leuke animatie hiervan 
is te vinden op zijn website, 
www.toonvandriel.nl, waarop 
ook de nieuwe luxe editie van 
deze dierenstrip ‘Freeze’ te be-
stellen is. Voor De Telegraaf te-
kent Van Driel al jaren elke dag 
de strips ‘Familie Weltevree’ 
en over de honden ‘Wibo 
en Gorp’ (vrij gekozen naar 
Wibo v.d. Linden en Corrie 
van Gorp). “De Weltevreetjes 
Joop en Yvonne kunnen niet 
met en zonder elkaar. Droeg 
Joop haar vroeger op handen, 
tegenwoordig denkt hij eerst 
aan zijn rug. Hij vindt haar 

Onlangs heb ik een zeer gezellig gesprek gehad met de 
dorpsgenoot van deze week: de striptekenaar Toon van Driel.  
Hij woont (met een schitterend uitzicht op zee) pas sinds 
2000 in Zandvoort. Waarschijnlijk is hij dus meer een bekende  
Nederlander dan bekende plaatsgenoot, maar daar komt nu 
verandering in! 

Dorpsgenoten

Als kop boven een artikel 
over Toon zou eigenlijk moe-
ten staan: “Ik verkoop onzin, 
maar dan letterlijk!” Na een 
succesvol toelatingsexamen 
op de Rietveld academie 
kreeg deze geboren 
Amsterdammer (62 
jaar, “maar dat is 
totaal niet belang-
rijk, vooral in een 
creatief beroep, 
denk maar aan 
Marten Toonder”) 
het advies om 
‘gezien het feit 
dat zijn werk zo 
authentiek is het 
beter zou zijn om het 
maar niet te doen’. Van 
Driel: “Ik heb toen vier 
jaar bij de KLM als steward 
gewerkt en ondertussen wel 
overal geleurd met mijn strips, 
want tekenen deed ik al van 
jongs af aan.” 

FC Knudde
Begin 1973 werd zijn voet-
balstrip, het overbekende FC 
Knudde met de standaarduit-
drukking ‘tikkie terug Jaap’, 
voor het eerst in het Algemeen 
Dagblad geplaatst en is inmid-
dels ook in acht landen op TV 
geweest. Toon: “Het is een 
tijdje stil geweest rond FC 
Knudde maar dat gaat bin-
nenkort veranderen en hoe! 
De Knuddekrant komt eraan 
op internet en legt alle fei-
ten over spelers, trainers en 
bestuurders keihard bloot! 
Er wordt niet geslijmd met 
wie dan ook. De Knuddekrant 

hanteert het motto: ben je 
aan de beurt, dan ben je aan 
de beurt!!!”

 

                           Toon van Driel

Toon van Driel

door Erna Meijer

Zeer bruikbaar zomerweer 
komende tijd

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 21 20-21 21-22 23 

Min 13 14 13 14

Zon 35% 35% 40% 45%

Neerslag 25% 25% 15% 10%

Wind nnw. 4 wnw. 4 nw. 4 nno. 3-4 

Vanaf zondagmiddag klaar-
de het fel uit en werd de 
lucht on-Nederlands blauw 
en de majestueuze stapel-
wolken die ‘erin werden ge-
zet’ oogden witter dan wit. 
De echte onvervalste polaire 
lucht nam weer bezit van 
Nederland. Het horizontale 
zicht bedroeg zo’n 70 kilome-
ter in deze van origine brand-
schone lucht, afkomstig van 
het noordwestelijk gedeelte 
van de Atlantische Oceaan.

Ook de voorbije dagen zaten 
we met prima ‘onderkoeld’ 
zomerweer (koude nachten!) 
en zelfs gisteren op de hele 
aardige woensdag verkeerden 
we nog in deze gezonde lucht-
soort afkomstig van vrij hoge 
breedten. Volledig zuiver zien 
de weerkaarten er nog niet uit 
voor de langere termijn, maar 
het bijzonder wispelturige ka-
rakter van deze zomer raken 
we nu toch wel kwijt. 

Ongeveer 22 graden was het 
woensdagmiddag in de regio 
en al met al bijzonder bruik-
baar weer voor recreatieve 
(vakantie)doeleinden. De rest 
van de week blijft het prima 
weer met amper neerslag 
(alleen deze donderdag en 
vrijdag een kleine buienkans) 
maar nog altijd zeer schappe-

lijke temperaturen die tussen 
de 20 en 23 graden liggen. 

Het weekeinde belooft ook 
goed uit te pakken en dat 
is goed nieuws voor het 
Zandvoortse dorpsfeest en 
mocht de aanlandige wind 
(noord tot noordwest) niet 
te nadrukkelijk van de par-
tij zijn is het strandweer 
ook nog mooi meegeno-
men, zeker op de zondag. 
Hogedrukbewegingen ne-
men geleidelijk het heft in 
handen en blijven weersbe-
palend voorlopig. 

Maar uitlopers van het Azoren 
hogedrukgebied (waar we 
het nadrukkelijk van moeten 
hebben deze zomer) blijven 
waarschijnlijk net te westelijk 
liggen om ons in de warme zui-
derlucht te brengen. Evenmin 
lijkt het erop dat zich een 
krachtige hogedrukblokkade 
boven Noord-Europa gaat 
ontpoppen met warme oos-
tenwinden richting Benelux. 
Deze laatste situatie hadden 
we exact tien jaar geleden, 
toen we een bijna legendari-
sche augustusmaand hadden 
met uitzonderlijk fraai zomer-
weer, zoals we dat zelden zien 
in Nederland.

weerman Marc Putto

Het groene licht lijkt nu toch definitief gegeven voor een 
wat langduriger periode met mooi zomerweer. Er is zelfs 
een mogelijkheid (de meest rooskleurige optie) dat we het 
nu eens een dag of tien nagenoeg droog gaan houden.   

Kinderfeestje 
organiseren?

Volgende week in deze krant:
alles over de Zomermarkt van 12 augustus

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

Van Schaik Makelaar O.G.

Uitstekend gesitueerd op de 1e verd. van het appartementen-
complex Mezgerstede fraai verbouwd 3-k. appartement met 
houtenvloer (afzelia), moderne open keuken v.v. inbouwapp. 
en moderne badkamer. Eventueel inpandige afgesloten 
garage ter overname voor € 27.500,- k.k.
• 100 meter van het strand
• Inpandige berging in de onderbouw
• Servicekosten € 159,- per maand
• Zo te betrekken appartement

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Doctor J.G. Mezgerstraat 105 Burgemeester van Alphenstraat 59/14

In rustige woonwijk nabij het strand ligt op de bovenste 
verdieping dit goed onderhouden en zo te betrekken 2 k. 
appartement met balkon op het zuiden. Het kleinschalige 
complex “Duinroos” heeft de beschikking over een lift. 
De bijbehorende fietsenberging van het appartement bevindt 
zich in het souterrain. 
•  Ligging op 50 m van het strand en dorpscentrum op loopafstand 
• Parkeergelegenheid op eigen terrein 

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

In perfecte staat van onderhoud en met behoud van originele 
stijl details, gerenoveerd vrijstaand en pittoresk landhuisje 
te Zandvoort met tuin rondom, ruime parkeergelegenheid 
op eigen grond en vrijst. stenen garage (met mogelijkheid 
tot zomerhuis). In 2005 is de woning geheel professioneel 
ver(nieuw)bouwd. Rustig gelegen in opnieuw ingerichte 
Parkwijk aan de zuidkant van Zandvoort. Karakteristiek wonen 
met hedendaags comfort en luxe. 

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Westerparkstraat 10Fahrenheitstraat 51

In rustige en kindvriendelijke woonwijk gelegen goed onder-
houden woonhuis met voor- en fraai aangelegde achtertuin 
met stenen bergingen achterom. Het woonhuis is gelegen 
nabij de duinen en heeft vrij uitzicht over plantsoen.
• 4 ruime slaapkamers
• Buurtwinkelcentrum in directe omgeving
• Woonoppervlakte ca. 120 m2 

Vraagprijs € 292.500,- k.k.

NIEUW

Charmant en zeer goed onderhouden vrijstaand woonhuis 
uit 1914 met fraai aangelegde achtertuin gesitueerd in een 
rustige en gewilde buurt in Zandvoort-Zuid. 
• Lichte woonkamer met openhaard en serre (ca 27 m2)
•  Aparte eet/werkkamer met openslaande deuren naar de 

achtertuin
•  2 slaapkamers met kastenwand, waarvan 1 met ruim 

balkon op het zuiden

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Brederodestraat 28

NIEUW

Keesomstraat 40

Goed onderhouden en uitgebouwde eengezinswoning met 
voortuin en fraai aangelegde achtertuin met vrijstaande 
stenen berging. Bouwjaar 1966. 
•  L-vormige woonk. (ca. 36 m2) met grote schuifpui naar de tuin
• Open keuken v.v. van div. inbouwapp.
• 4 slaapkamers
• Achtertuin met achterom op het westen
• Garage in combinatie te koop voor € 24.500,- k.k.

Vraagprijs € 319.000,- k.k. 

NIEUW

Doctor C.A. Gerkestraat 49 rood

Zeer royale 30’er jaren hoekbovenwoning met L-vormige zonnige 
woonkamer van 36 m2 met open haard, open woonkeuken en 2 
slaapkamers v.v. dakkapellen. Deze goed onderhouden woning 
bestaande uit 2 woonlagen beschikt over een groot balkon en heeft 
een totale woonopp. van ca. 100 m2 en vrij uitzicht (geen overburen).
•  Vernieuwde badkamer met whirlpool, wastafelmeubel, 

wandcloset en design radiator
• Veel bergruimte in de woning aanwezig
• Geen servicekosten

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

NIEUW

Ronald Ketellapperstraat 67 

In appartementencomplex Korinthe gelegen moderne 3-k. 
maisonnette met riant balkon het tuin op het westen met 
uitzicht over binnenvijver. Parkeerplaats in afgesloten 
parkeerkelder. Beg. gr.: 2 slaapk. met toegang naar terras; 
toilet; ruime luxe badk. met hoekbad, douchecabine en 
wastafelmeubel. 1e verd.: riante woonkeuken met 
div. inbouwapp.; woonkamer met terras op het westen.
• Laminaatvloer in slaapkamers en op gehele 1e verdieping.
• Servicekosten € 100,- per maand

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

NIEUW

Thorbeckestraat 17

Op steenworp afstand van het strand en centrum gesitueerd 
goed onderhouden zeer royaal woonhuis met achtertuin 
en achterom. Deze woning is zeer geschikt voor VERHUUR,  
PRAKTIJK aan huis of DUBBELE bewoning.
Souterrain met badkamer, werkkamer; ruime slaapkamer 
en zijkamer met keukenblok en ruimte voor wasmachine en 
droger; 1e verd.: 3 slaapkamers (waarvan 2 met balkon) en 
ruime badkamer. 2e verd.: zolderkamer/studio met keuken 
en 2 dakkapellen.

Vraagprijs € 549.000,- k.k.

NIEUW
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Vrijdag 3 - en 
zaterdag 4 augustus

Tijdens diner
Live entertainment 

met Eric 
Aanvang 20.00 uur

De krant lezen op internet?
Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen!

www.zandvoortsecourant.nl

“Door het slechte weer was de 
start natuurlijk niet geweldig, 
maar wij zijn een jaarrond be-
drijf en krijgen erg veel posi-
tieve reacties”, aldus Mike. “De 
wagen hebben wij zelf hele-
maal opgeknapt en ook heb-
ben wij bewust gekozen voor 
een eigen logo in de kleuren 
geel en rood, dat consequent 
doorgevoerd is, van het nieuw 
aangeschafte busje tot de be-
drukte puntzakjes toe.” Het 
maakt inderdaad een heel 
professionele indruk en ook 
de kleding straalt klasse uit. 

Mooie standplaats
Het jonge stel heeft tot 2010 
een standplaatsvergunning 
van de gemeente om de kar 
permanent op deze plek te la-
ten staan. “Wij willen graag 
een nieuwe wagen aanschaf-
fen, maar er is helaas nog on-
zekerheid over uitsluitsel van 
de gemeente of wij na die 
datum daar kunnen blijven.” 
Het is natuurlijk een goede 
plek in de nabijheid van het 
circuit en de strandhuisjes. 
Aan de hygiëne wordt veel 
aandacht besteed. Zij maken 
alles zelf schoon en door de 
toepassing van veel RVS on-
derdelen in de wagen hebben 
de microben weinig kans. 

Vlaamse friet
Wat kunt u zoal aan heerlijk-
heden bij Berg Friet bestellen? 
Mike: “Wij zijn gespecialiseerd 
in de echte Vlaamse friet, die 
wij ’s morgens vroeg in de 
loods aan de Ampèrestraat 
zelf snijden. Daarbij kan ge-
kozen worden uit maar liefst 
achttien soorten bijzondere 
sauzen, die wij, als een van 
de weinigen, uit België via 
een importeur geleverd krij-
gen. Vanzelfsprekend zijn er 
ook de gebruikelijke snacks, 
zoals belegde broodjes, fri-
kadellen, kipnuggets en kro-
ketten van Van Dobben ver-
krijgbaar. Ook zijn wij trots 
op ons softijs –als enige op 
de boulevard– met allerlei 
soorten ‘toppings’. Het vooral 
in Duitsland geliefde ‘slush 
puppie’ (= geschaafd ijs) staat 
eveneens op de kaart.”

Openingstijden
Berg Friet aan de Boulevard 
Barnaart is elke dag geopend 
van 12.00 tot 19.30 uur; in de 
maanden januari, februari 
en maart uitsluitend in het 
weekend. Er is op dit moment 
nog geen website maar te-
lefonisch zijn ze bereikbaar 
op: 06-42511363 (Samantha) 
of 06-46015728 (Mike). 

Sinds enige tijd is er een nieuw silhouet te bespeuren op de 
Boulevard Barnaart, rijdend vanaf de Zeeweg 

richting Zandvoort. Tegenover het ben-
zinestation staat een knalgele wagen 
met een grote puntzak op het dak. 
Dit is het fraaie onderkomen van Berg 

Friet, een gezamenlijk initiatief van 
de jonge ondernemers Samantha 
Berg en Mike Webster.

door 
Erna Meijer

Berg Friet

Vorige week in deze rubriek was per ongeluk het tel.nr. van de 
architect Reinier van Overveld niet vermeld. Hierbij alsnog: 
023-5737330

Muziekfestival op drie podia
Komende zaterdag zal op drie podia in het centrum heden-
daagse muziek ten gehore worden gebracht. Dit muziekfes-
tival komt in de plaats van het oorspronkelijk geplande Jazz 
behind the Beach.

Op het podium in de Haltestraat 
zullen DJ Raymundo en DJ 
Carl-o, samen met een saxo-
fonist, voor prettige danssfeer 
zorgen. Deze combinatie was 

vorig jaar ook succesvol. Het 
podium op het Dorpsplein 
brengt de groep Too hot to 
Handel. Op het podium op het 
Gasthuisplein zal VanKessel 

een concert verzorgen. Zij zijn 
de hoofdact want in het voor-
programma is het meidenduo 
PRB-Experience geprogram-
meerd. De jonge dames (13 en 
14 jaar!) spelen covermuziek 
uit vervlogen jaren en worden 
geïnspireerd door gitaarvirtu-
ozen als Jimi Hendrix en Stevie 
Ray Vaughan. Een bezoek zeker 
meer dan waard!

Toch jazz in Zandvoort
Een aantal horecaondernemers heeft voor komend weekend 
toch jazzmuziek ingepland. Alhoewel niet gesproken kan wor-
den van een echt jazzfestival kunnen liefhebbers toch hun 
hart ophalen.

Vrijdagavond begint het al 
bij café Oomstee waar Rudolf 
Kreuger vanaf 20.00 uur op 
zal treden. Kreuger heeft de 
jazz met de paplepel ingego-
ten gekregen want zijn vader 
was de zeer getalenteerde 
amateursaxofonist Billy B 
Jacket. Ook café Koper doet 
een behoorlijke duit in het 
zakje. Sanne Mans zal met 
haar eerste eigen formatie 
vrijdagavond vanaf 21.00 uur 
het ‘minifestival’ van het café 

aan het Kerkplein openen. 
Mans is student jazzzang aan 
het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag en zal samen 
met medestudenten her-
kenbare nummers brengen. 
Zaterdagavond zullen vanaf 
21.00 uur ook zeker de voetjes 
van de vloer gaan met het duo 
Swing & Sing: accordeonist 
Dick Huis en slagwerker/zan-
ger Rein Vreeling. Deze  2 mu-
zikale duizendpoten hebben 
hun sporen al dik verdiend. 

Strand
Weliswaar niet een echte jazz-
formatie, maar de Ruud Jansen 
band zal op het terras van Take 
Five aan zee een rentree in 
Zandvoort maken. Deze for-
matie, die hoofdzakelijk covers 
van grote hits uit de wereldge-
schiedenis van de popmuziek 
brengt, was in het verleden ie-
der jaar in Zandvoort te horen. 
Het Mainstream Jazzcombo, 
onder leiding van saxofonist 
Ger Groenendaal, zal zondag 
bij strandpaviljoen Beachclub 
Tien een optreden verzorgen. 
Bij beide paviljoens, die de op-
tredens onder de noemer Jazz 
at the Beach brengen, begint 
de live muziek om 16.00 uur. 

Dansen op blote voeten
De zomer kan doen wat ze wil maar het benefiet-strandfeest 
bij Ganpati was, ondanks een guur windje, een groot succes. 
Meer dan 300 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep 
van Nataraj om voor het Indiaas weeshuis Ramanda’s Garden 
te komen dansen op het naturelstrand in Zandvoort. 

De Amsterdamse Nataraj, 
vernoemd naar de dansende 
Shiva, is bekend van zijn spiri-
tueel Global Trance dansfees-
ten. Net als vorig jaar heeft 
Nataraj het Indiaas getinte 

strandpaviljoen Ganpati van 
Adri v.d. Bos gekozen om zijn 
strandfeesten daar te vieren. 
Op 29 juli stond het strand-
feest in het teken van het 
Indiase weeshuis.

Ganpati
Er was genoeg te doen bij 
Ganpati. De kinderen konden 
geschminkt worden, er was 
haarvlechten, body painting 
en er werd tarot gelegd. Onder 
de jazzy klanken van saxofo-
nist Willem Hellbreker werd er 
gesmuld van de overheerlijke, 
zelfgemaakte curry. Het feest 
ging door tot in de late avond-
uren en de drie DJ’s Shanto, 
Eusebio en Tommy verjoegen 
de koude en brachten menig-
een in extase. En was je moe 
van het dansen dan kon je je 
verwarmen bij het strand-
vuur. De samenwerking tus-
sen Nataraj en Ganpati bracht 
voor het weeshuis weer het 
mooie bedrag van € 3500 op. 
Daarbij komen nog 5% van de 
baropbrengsten van Ganpati 
en de gage van de ayurvedisch 
massages.

Op zondag 19 augustus is er 
weer een Nataraj dansfeest, 
maar dan zonder een goed 
doel, bij Ganpati op het natu-
relstrand. Aanvang 15.00 uur. 

Van 20.30  - tot 24.00 uur

DJ Raymundo
DJ Carl-O 
Saxofonist – Saxalicious
en MC

Café Neuf 
& 

Chin Chin 

Presenteren

Zaterdag 4 augustus
Van 18.30- tot 20.30 uur 
Kinder disco feest
Supported by Circustheater

Supported by 
Greeven Makelaardij o.g.

&
Hypotheekshop Zandvoort

Foto: OvM Fotografie
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C U L T U U R ‘Wie licht brengt, 
beschijnt ook het pad voor anderen.’

Marco Termes

Spreuk van de week:

De 10e Haarlem Jamborette maakt historie

door Nel Kerkman

De allereerste Jamborette 
werd in 1972 gehouden op 
het Naaldenveld in Bentveld, 
een scoutingterrein nabij 
Zandvoort. Het begon al-
lemaal als een geintje. Een 
Zandvoortse scoutleider Piet 
Honderdos (van de Buffalo’s) 
was op een kamp in Engeland 
en heeft daar geroepen: 
“Volgende keer in Haarlem!” 
Beloofd is beloofd en dus is 
Piet met een paar mensen 
begonnen aan de organisatie 
van het eerste ‘Haarlemse’ 
internationale scoutingkamp 
met ongeveer vierhonderd 
deelnemers. In 1979 was het 
grapje al uitgegroeid tot een 
kamp met 1400 deelnemers. 
Het Naaldenveld werd te klein 
en de Haarlem Jamborette 
verhuisde in 1983 naar recre-
atiegebied Spaarnwoude. In 
1999 werd het huidige deelne-
mersaantal van 2500 behaald 
en dat is ook nu het maximum 
aantal dat op dit terrein past.

100 jaar scouting
In de 35 jaar dat de Jamborette 
bestaat heeft de tijd niet stil 
gestaan. Daarom is het the-
ma van 2007 ‘Making history’. 
Ondanks dat de organisatie 
niet wil blijven hangen in 
het verleden blikt men toch 

even terug naar toen. De fa-
ciliteiten waren vroeger veel 
primitiever, er waren nog 
geen douches en het toilet 
bestond uit een ijzeren ton. 
De geluidsinstallatie bestond 
uit twee boxjes die aange-
sloten waren op een accu en 
een internetcafé was er niet. 
Tegenwoordig kan men niet 
meer buiten deze moderne 
technieken. Ook de activitei-
ten zijn aangepast. De activi-
teit ‘vissen’ staat niet meer op 
het programma daarvoor in de 
plaats kunnen de scouts: op de 
mountainbike, skeeleren er is 
een klimtoren, een kabelbaan 
en een amateur-radio. Buiten 
het programma om ontmoe-
ten de scouts elkaar bij het 
kampvuur, in het theatercafé 
waar elke dag entertainment 
is of tijdens een grootse dis-

Een grote groep van de gezamenlijke Zandvoortse scouting 
Buffalo’s en de Stella Maris/Willibrordes groep zijn al op de 
Jamborette (Jambo) aanwezig. Ze zijn de kwartiermakers en 
zorgen ervoor dat meer dan 2500 deelnemers uit 15 landen 
van 28 juli tot en met 9 augustus een onvergetelijke Jambo-
rette 2007 krijgen.

coavond in de openlucht. Ook 
werd op 1 augustus, als enige 
plek in Nederland, aandacht 
besteed aan het honderdja-
rige jubileum van de scou-
ting. Om acht uur ’s ochtends 
werd er contact gezocht met 
de Wereld Jamboree Essex in 
Engeland.

Modderpoel
De hevige regen heeft het 
terrein veranderd in een 
grote modderpoel. Met man 
en macht zijn 400 vrijwilli-
gers vorige week in de weer 
geweest om met giertanks 
2500 liter water weg te zui-
gen. Met de vochtige tempe-
ratuur zijn ook de muggen als 
hinderlijke object aanwezig. 
Maar niets kan de pret druk-
ken en staan de logboeken bol 
met leuke verhalen over het 
kampement. De Zandvoortse 
Sanne van Dam, Nienke de 
Boer en Emma Koper zijn bij 
de Mokkie’s te vinden om 
alle feesten in goede banen 
te leiden want de Mokkie’s is 
dé centrale ontmoetingspost, 
eigenlijk meer een bruin café, 
van de Haarlemse Jamborette. 
De Rowans en Stam van de 
gezamenlijke Zandvoortse 
scouting zijn bij de bewaking 
ingezet om te zorgen dat alles 
veilig verloopt. Inmiddels is de 
Jambo allang van start. Wilt 
u kennis maken met wat er 
zoal gedaan wordt? Dan bent 
u op 5 augustus van 14.00 
uur tot 17.00 uur van harte 
welkom, de entree is €3,50. 
Het adres is: Recreatiegebied 
Spaarnwoude, Deelgebied 
Houtrak, ingang Wethouder 
van Essenweg 1165 in Halfweg. 
Voor meer informatie: www.
haarlemjamborette.nl.

Voor een heerlijk 
kopje koffie

Een gezellige lunch 
 of diner

Geopend:
Maandag t/m vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Café restaurant

Haltestraat 13 - 023 5714738

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	4	augustus	t/m	�7	augustus	
€	27,50

Filet	Américain	de	saumon	au	toast	Melba	
et	huile	d’homard

filet Américain van zalm op toast Melba 
met kreeftenolie

of
Blanquette	de	veau	vert-pré

ragoût van kalf uit de groene weide
of

Boulets	de	risotto	et	champignons	avec	
mayonnaise	de	mielle	et	moutarde

risotto-paddenstoelenbitterballetjes met 
honing-mosterdmayonaise

 HHH

Rougetfilet	à	la	Nivernaise
rode poonfilet met gestoofde romaine, 

zilveruitjes en beurre-blanc
of

											Filet	d’agneau	Piemontaise
lamshaasjes met truffelrisotto en tomatensaus

of
Tomates	farci	de	trois	maisons

kgevulde tomaten op drie wijzes
HHH

Dessert	

Voor	reserveringen:	023-57�6��9/info@tfaz.nl

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Zalmsalade & toast
Goulashsoep

Parmaham met meloen

Varkenshaas Roquefortsaus
Scharfilet

Mixed grill

Dame Blanche
€ 16,75

Wij heten u van harte welkom

Vrijdag 3- en 
zaterdag 4 augustus     

Live Jazz 
met

Rudolf Kreuger

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

Zelfs het AD schrijft 
d.d. 28-7-2007:

Lekkere verse vis 
eet je bij het

oer Hollandse en 
knusse Thalassa!

Voor:
de dikke zomerschol, 

onze bekende wokmosselen,
mosselpannetje, Noordzee delicatesses.

Reserveren: 023-5715660

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-��39	�478

Piet Honderdos en zijn vrouw samen met burgemeester Bruijn van de gemeente
Haarlemmerliede/Spaarnwoude

Half Nederland is op reis maar wist u dat boeken ook op reis 
kunnen gaan? De boeken gaan niet mee in de koffer of hand-
tas van de boekenbezitter. Nee, ze reizen zelfstandig door 
het land. Wie weet komt u, net als ik, ooit een reizend boek 
tegen.

door Nel Kerkman

In een vakje van mijn auto 
zat een klein boekje verstopt. 
Kennelijk had iemand (later 
bleek het een bekende te zijn) 
het er in gelegd. Op de voor-
kant van het boekje staat een 
etiket met de volgende tekst: 
‘Ik ben op reis en zoek een 
lift. Kijk in mijn kaft hoe het 
werkt’. In de kaft van mijn 
vondelingen gedichtenboekje 
‘Ratjetoekan’ staat een uiteen-
zetting hoe het boekje door ie-
mand in Gouda is vrijgelaten 
om te gaan zwerven. 

Bookcrossen
Eigenlijk is bookcrossen ver-
gelijkbaar met het witte-
fietsenplan maar dan voor 
boeken. Het idee is ongeveer 
vijf jaar geleden in Amerika 
ontstaan. Bookcrossing is 
een wereldwijd fenomeen 
waar enthousiaste lezers 
over de hele wereld hun pas-
sie met anderen willen delen. 
Bookcrossers doen dit door 
hun boeken ‘in het wild’  los te 
laten in de hoop dat een an-
der het boek vindt, het leest, 
het registreert via de website 
én het weer ergens neerlegt 
voor een volgende lezer. Het is 
natuurlijk heel spannend om 
te ontdekken waar je boek 
naartoe is gegaan. Iedereen 
die zich registreert kan mee-

doen met diverse uitdagin-
gen bijvoorbeeld: de Animal 
Reales Challenge waar je 20 
boeken met een dier in de ti-
tel laat zwerven. Mijn gevon-
den boekje Ratjetoekan is één 
van de 20 dierenboeken die 
in het wild door Nederland 
rondzwerft.

Plekje zoeken
Als je het gevonden boek hebt 
gelezen dan registreer je het 
boek met het BCID nummer 
die op het etiket staat via 
www.bookcrossing.nl. Op 
het formulier vertel je wat je 

van het boek vindt en daarna 
komt het moment om het 
boek weer los te laten. Waar 
leg je dan je gevonden boek 
neer? Stel dat je het achteloos 
ergens laat liggen en iemand 
komt hollend achter je aan in 
de veronderstelling dat je het 
vergeten hebt. Dat is geen 
goed plan. Het leuke is na-
tuurlijk om een combinatie te 
maken met de titel en de plek 
waar je het boek neerlegt. Dus 
in mijn geval past het boek 
‘Ratjetoekan’ het best bij de 
dierenarts, dierentuin of kin-
derboerderij. 

Wil je ook meedoen? Bezoek 
dan de website om je aan te 
melden. Het is gratis en het 
loont beslist de moeite! 
  

Boek zoekt lift

Augustus Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Koe Lo Yuk

* Kipblokjes in Kerry 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*

Met man en macht werd het festivalterrein schoongemaakt



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting

Wij hebben weer heel veel 
nieuwe artikelen binnen!

Wel 18 maanden natuur-gerijpt
SmaaQ Oud Klassiek

Echt oud, echt smaak
Nu heel kilo voor maar € 9,95 

De	hele	maand	augustus:
Botermalse	kogelbiefstuk

3	stuks	€	6,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
Korst Spaanse vlaai 
van 13,95 voor 12,50.

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
5% extra korting. 

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op
schelpenkransen

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Korting in de schoonheidssalon:
10% op alle massages
Alle behandelingen gaan volgens afspraak

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

Espressobar & Ristorante
Zuidstrand - 023-5718787

www.azzurrozandvoort.nl

Strandpaviljoen 

AZZURRO
Een strandwandeling waard !!!

stijlvol paviljoen met italiaanse 
cappuccino, wijnen, pasta, pizza,  

panini en muziek 

-Terras gekleed- 

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

Bestel	nu	de	ZandvoortPas

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

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

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

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.

 

Vakantiepakket:
10 weekfilms
voor € 10,00

Niet in combinatie met andere acties

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op de nieuwe
Russell collectie vanaf mt 68

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nlHaltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Ze zijn er weer: heerlijke Zeeuwse mosselen!
Voor houders van de ZandvoortPas: € 2,50 korting 
Woensdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

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

	�0%	korting	op	
tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand augustus  
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Cash en Carry
Italiaanse delicatessen

wijnen
Lijnbaan 77, 1969 ND Heemskerk

Tel. 0251-247204, Fax 0251-249504
www.smeraglia.nl

Smeraglia

 groothandelHoreca

Bewegen 
in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Toerkoop geeft gratis ZandvoortPas weg
Toerkoop Reisburo Zonvaart biedt haar klanten de ideale mix 
van verkoop van pakketreizen via internet en maatwerk via 
het reisbureau. ZandvoortPas houders ontvangen een korting 
van € 25 per boeking. Cliënten die nog niet in het bezit van 
de ZandvoortPas zijn, ontvangen deze vanaf nu gratis bij een 
nieuwe boeking (zolang de voorraad strekt).

Klanten hebben vaak advies no-
dig en bevestiging dat zij met 
hun reis de juiste keuze hebben 
gemaakt. Toerkoop Reisburo 
Zonvaart biedt specifieke in-
formatie en heeft hiervoor een 
ervaren team adviseuses in huis 
die erin getraind zijn en uit ei-
gen ervaring kunnen putten, 
om een persoonlijk en eerlijk 
advies te geven. Tevens beschik-
ken zij over extra achtergrond-
informatie uit de ‘Toeristiek’ en 
de mogelijkheden om prijsver-
gelijkingen te maken.

hoewasdevakantie.nl
Zonvaart heeft een eigen web-
site opgezet: www.hoewasde-

vakantie.nl. Vakantiegangers 
kunnen hier hun persoonlijke 
ervaringen delen. Sinds kort is 
het ook mogelijk om entree-
kaarten voor bijna alle attrac-
tie parken in Nederland, België 
en Duitsland te reserveren zo-
dat men ter plaatse niet meer 
in de rij hoeft te staan.

Specialisme
Binnen haar 18 filialen kent 
Zonvaart een eigen lijn-
dienstafdeling (ook voor zake-
lijke tickets), een cruiseteam, 
een groepsafdeling (onder an-
dere voor familiefeestjes, jubi-
lea en personeelsuitjes) en een 
speciaal bureau voor reizen 

Swingsteesjun bij Take Five
Normaal gesproken is het Haarlem Station de locatie maar in 
de zomer maakt Swingsteesjun een uitzondering. Afgelopen 
vrijdag gaf Swingsteesjun haar einde van het seizoen feest in 
strandpaviljoen Take Five aan zee. Met een ondergaande zon 
als decor gingen de feestvierders volledig uit hun dak.

Het thema was wit en de 
meeste hielden zich er keu-
rig aan. Witte broeken, topjes, 
blouses en schoenen waren 
er in overvloed. Wat er niet in 
overvloed was, was rook… si-
garettenrook wel te verstaan. 
Als een van de weinigen houdt 
Swingsteesjun grote feesten 
waar niet gerookt mag wor-
den. Iedereen boven de 21 jaar 
die niet van roken houdt is van 
harte welkom. 

Rookvrije feesten 
Een gat in de markt? Daar lijkt 
het wel op. William Appelman 

begon samen met DJ Tino van 
Heusden in 2005 de formule 
om rookvrije feesten te orga-
niseren. “we zagen dat er wel 
animo voor was en zo zijn we 
begonnen. We hoorden dat 
de stationsrestauratie op per-
ron 3 van het station Haarlem 
leegstond en het leek een 
uitstekende plek om te begin-
nen”, vertelt Appelman terwijl 
hij netjes alle gasten verwel-
komt bij Take Five. Niks of nie-
mand ontgaat hem. Tijdens 
het feest houdt hij alles in de 
gaten. “Vorige week waren we 
hier ook en toen waren er 250 

Piet van Staveren 
40 jaar gemeenteambtenaar

Gisteren was het  exact 40 jaar geleden dat Piet van Stave-
ren bij de gemeente Zandvoort in dienst trad. Dat betekent 
ondermeer dat hij van het toen gebruikelijke handwerk, met 
schrijfmachine en pen, de evolutie die de computer meebracht 
aan den lijve heeft ondervonden.

“Ik kreeg nog voordat ik mijn 
examen MULO kon doen al via 
gemeentesecretaris Bosman 
een baantje aangeboden. Dat 
was in juni 1967. Bosman en 
zijn vrouw waren goede ken-
nissen van mijn ouders. Mijn 
moeder had zijn vrouw, ach-
ter mijn rug om, gevraagd of 
haar man voor een baantje 
voor mij kon zorgen. Ik wilde, 
net als mijn vader, vrachtwa-
genchauffeur worden. Ik ging 
al als kleine jongen met hem 
mee op zijn ‘Sierkan’ vracht-
wagen en het leek mij niet 
meer dan normaal dat ook ik 
chauffeur zou gaan worden. 
Mijn moeder moet echter ge-
dacht hebben dat ik beter af 
was als ambtenaar. Bosman 
belde mij op of ik de maandag 
na mijn examen zou willen 
beginnen, maar dat heb ik af-
gewimpeld want ik wilde nog 
wel graag een maandje vrij 
zijn. Afgesproken werd toen 
dat ik 1 augustus in dienst 
zou treden”, kan hij zich her-
inneren.

Automatisering
Zo kwam Van Staveren in eer-
ste instantie bij de afdeling 
Bevolking in het raadhuis te 
werken als nog geen 17-ja-
rige jongen. Na een aantal 
jaren moest de afdeling ver-
huizen naar de Schoolstraat 
en werd de naam veranderd 
in Burgerzaken. “We hadden 
toen alles over iedereen in 
Zandvoort op kaart staan. 
Alles moest met de hand wor-
den bijgewerkt en daar waren 
circa 15 man mee bezig. Toen 

er uiteindelijk een grote auto-
matisering kwam, ergens be-
gin jaren ’80, moest alles weer 
vanaf de kaarten op pons-
band worden overgezet. Daar 
waren vier typistes maanden 
mee bezig. Hun werk moest 
weer door ons worden gecon-
troleerd voordat het naar een 
computercentrum in Haarlem 
werd gestuurd. Daar hebben 
we toen hard aan moeten 
trekken. Uiteindelijk werd al-
les weer naar de eigen com-
puter overgeheveld maar dat 
was toen niet meer zoveel 
werk”, kijkt hij terug op de 
ontwikkelingen van de voor-
bije jaren.

Bescheiden
Van Staveren heeft ook een 
groot aantal gemeentesecre-
tarissen en burgemeesters 
meegemaakt maar hij heeft 
ze allemaal als ambtenaar 
overleeft. “Tegenwoordig is 
het voor mij eigenlijk alleen 
maar het bijhouden van de 
Burgerlijke Stand. De admi-
nistratie van de aangiften 
van geboorte en huwelijk, 
de registratie van echtschei-
dingen en het bijschrijven 
van kinderen in paspoorten 
van hun ouders. Ik heb dus te 
maken met vrolijke en min-
der vrolijke zaken. Eigenlijk 
ben ik ook ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand en zou ik 
ook huwelijken moeten vol-
trekken. Dat is echter niets 
voor mij. Ik hoef niet zo nodig 
voor het voetlicht te treden”, 
zegt de uitermate bescheiden 
Van Staveren. 

man. Dat is volle bak en dan 
moet je wel zorgen dat alles 
goed verloopt.” 

Muziekgenre
Afgelopen vrijdag was het iets 
minder druk, maar dat was 
aan de dansvloer niet te zien. 
DJ’s Danolio en Niels draaiden 
back to back, wat aansloeg 
bij de feestgangers. Met hits 
van nu en gouwe ouwe van 
vroeger ging het publiek los. 
“Op het Haarlemse station 
organiseren we elke vrijdag 
Mostly Modern, een mix van 
moderne popmuziek. En elke 
eerste en derde zaterdag van 
de maand draaien we Gouwe 
Ouwe Hits. Het is zo populair 
dat we per 1 september elke 
zaterdag open zijn”, vertelt 
Appelman trots! 

Geen stank!
Het eindfeest van dit seizoen 
kan als geslaagd worden erva-
ren. Het publiek geniet, danst 
en zingt mee. Eén voordeel, je 
kleren en je haren  stinken na 
afloop niet naar sigarettenrook 
en naderhand liggen er geen 
brandplekken in de vloer of 
rotzooi van honderden sigaret-
tenpeuken. Het eerstvolgende 
feest is in het weekend van 31 
augustus en 1 september. Voor 
meer informatie check: www.
swingsteesjun.nl 

naar internationale beurzen 
over de hele wereld. 

Laagste prijsgaranties 
In de afgelopen jaren is er 
veel goodwill opgebouwd bij 
diverse betrouwbare reisor-
ganisaties en autoverhuur-
bedrijven waardoor Zonvaart 
onder andere unieke laagste 
prijsgaranties op reizen naar 
Turkije en Griekenland kan 
bieden, kinderkorting voor 1-
ouder gezinnen en vroegboek-
kortingen kan realiseren. Een 
greep uit het nieuwe winter-
aanbod: Cruises vanuit Dubai 
langs de Verenigde Emiraten, 
Taba in Egypte met een golfre-
sort, weekend skiën en Arke 
Fly vluchten naar St. Maarten. 
Voor voordelig taxivervoer 
naar Schiphol en de aanschaf 
van cadeaubonnen bent u ook 
bij Zonvaart aan het juiste 
adres. Meer informatie kunt u 
vinden op: www.zonvaart.nl

Online-service van de Zandvoortse Apotheek 

Wist u al dat het bij de Zandvoortse Apotheek mogelijk is uw 
pil aan te vragen via internet?  Zo kunt u op ieder gewenst 
moment van de dag de pil aanvragen, waarna deze voor u 
klaargelegd zal worden. Bovendien ontvangt u een e-mail 
notificatie wanneer uw voorraad (bijna) op is. Dit is eveneens 
mogelijk voor herhalingsrecepten.  

De Zandvoortse Apotheek wil deze services in de toekomst 
verder gaan uitbreiden. U kunt zich hiervoor opgeven door 
uw e-mail en mobiele telefoonnummer te registreren op onze 
website (http://www.zandvoortseapotheek.nl), of door even 
langs te komen.

Het team van de Zandvoortse Apotheek.

Dansen in een rookvrije omgeving

Piet van Staaveren
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Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse

Heb je ff…

I Know Where It’s @

  

zaterdag 4 augustus: 
Geniet van de meest toffe Nederlandse band 
van dit moment, de Ruud Jansen Band. Met 
de zon aan de horizon nodigt strandpaviljoen 
Take 5 jou uit voor een onvergetelijke middag 
en avond. Het feestje begint om 16.00 uur. 
Be there!

Zaterdag 4 augustus: 
Toch zin in iets anders? Check dan de 
band VanKessel aan het podium op het 
Gasthuisplein. Deze band heeft al naam ge-
maakt in Zandvoort en is niet meer weg te den-
ken uit de Zandvoortse rockscene. Het voorpro-
gramma wordt verzorgd door PRB Experience. 
Twee jonge meiden die drummen, gitaarspelen 
en zingen als de beste rockchicks.

Zaterdag 4 augustus: 
Jazz afterparty bij The Sandbar aan de Halte-
straat met een performance van de band 
Stolling Rones. Het live concert begint om 
23.00 en de entree bedraagt 5 euro

Zondag 5 augustus: 
Armada@thebeach bij Beachclub Vroeger 
Bloemendaal. Het begint om 16.00 en duurt 
tot ongeveer 00.00. De line-up is Armin van 
Buuren, Matthew Dekay, Blake Jarrel, Mischa 
Daniels. Kaarten kosten in de voorverkoop 
12.50 euro en aan de deur 15 euro. 

 

Waar kennen 
we jou van?
“Ik werk in kledingzaak 
Sacktime in de Kerkstraat. 
Ik werk daar nu ongeveer  
9 maandjes en heb het er heel erg naar mijn zin! Alle 
nieuwe winterkleding is weer binnen, dus dat is altijd 
weer leuk!”
 
Wat doe je naast dit werk?
“Ik doe nog een opleiding KCA (Kunst, Cultuur en 
Amusement) aan het ROC in Amsterdam.” 

Wat zijn jouw favoriete vrijetijdsbestedingen?
“Ik vind het heerlijk om lekker met vriendinnen een 
drankje te doen bij Neuf of gewoon lekker in de stad 
te shoppen. Ik ben en blijf natuurlijk een meisje! Ik ben 
net terug (ja echt net!) uit New York. Fantastische 
stad en ook zeker aan te raden! Een hotel midden op 
Times Square. De stad die nooit slaapt! Groot, groter 
en grootst zijn de woorden die het meest in de buurt 
komen! Ik ga hier ook zeker nog een keer terug komen! 
Ik stap niet zoveel meer, omdat ik elke zaterdag en 
zondag aan het werk ben. Zo nu en dan vind ik het 
wel leuk om te stappen, Zandvoort is zomers wel oké.  
’s Winters is er weinig te beleven.” 

“Kijk uit malloot, een kokos-
noot!” “Wie laat zich niet 
koeieneren? Boes Boes, Boes 
Boes.” “Ik ben vandaag zo 
vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk!” 
Herkenbaar? Zo nu en dan 
komt het gesprek op teken-
films van vroeger. Zo ook tij-
dens mijn vakantie in Spanje. 
Zet een aantal Nederlanders 
van rond de 23 jaar bij elkaar, 
begin een gesprek over teken-
films en langzaam maar zeker 
komen alle tunes weer naar 
boven. En dan de hele avond, 
onder het genot van cocktails 
en sangria, herinneringen op-
halen en liedjes zingen. Ik heb 
er zelfs een aantal gedown-
load en op de computer staan. 
Heerlijk sentimenteel om hier 
af en toe naar te luisteren en 
dan keihard mee te blèren. 
‘De goeie ouwe tijd’, de tijd 
van onbezorgd Barbapapa, de 
Smurfen, Vrouwtje Theelepel 
en Alfred J. Kwak kijken. Deze 
tekenfilms komen allemaal uit 
eind jaren ’80, toen ik een jaar 
of vijf/ zes was. 

Lijkt het maar zo of was het 
in de jaren ’80 allemaal veel 
lieflijker en onschuldiger dan 
nu? Als ik wel eens langs 
Nickelodeon of Jetix zap, en 
Spongebob, Pokémon of Yin 
Yang Yo voorbij zie komen, 
ben ik blij dat ik klein was in de 
tijd van Telekids en Kindernet. 
Waar zijn die onschuldige 
Nederlandse tekenfilmpjes 
gebleven, zonder geweld en 
schunnige grappen? (Of heb-
ben mijn ouders mij vroeger 
behoed voor ‘foute’ kinder-
programma’s terwijl ze wel al 
bestonden?) Ik stem in ieder 
geval voor om Dommel, de 
Familie Robinson en Ovide 
en zijn vriendjes weer op de 
buis te laten terugkomen. 
Natuurlijk stiekem ook een 
beetje voor mezelf, vanwege 
het jeugdsentiment. En om 
weer even goed de tunes uit 
het hoofd te leren. Zodat tij-
dens de avonden met vrien-
den, wanneer het gesprek 
over onze kindertijd gaat, de 
bekende deuntjes weer uit 
volle borst meegezongen kun-
nen worden.

Jeugdsentiment... 
Tekenfilms!

Column

Stephanie

Basgitariste gezocht
“We treden in augustus nu elk 
weekend op, dat is wel leuk. 
Normaal gesproken ongeveer 
1 a 2 keer in de maand”, ver-
telt Laura aan de telefoon. De 
meiden spelen zelf gitaar en 
drums. Een basgitariste zou-
den ze er wel bij willen heb-
ben, maar moet dan wel een 
meisje zijn. “We willen wel een 
meidenband zijn, alleen is het 
moeilijk om een meisje van 
onze leeftijd te vinden die goed 
basgitaar speelt”, zegt opricht-
ster van de band Priscilla. 

Bekend worden
De meiden zijn dan nog jong, 
maar ervaring hebben ze wel. 

Ze bespelen hun instrument 
al jaren en spelen al een jaar 
samen. Elke dag wordt er ge-
oefend en elke vrijdag repete-
ren ze in de studio bij Laura, 
thuis in haar schuur. “We wil-
len bekend worden dus dan 
moet je wel goed leren spelen 
en zingen. Het repertoire be-
staat uit classic rocksongs als 
Jimmy Hendrix, Lenny Kravitz 
en U2. Uiteindelijk willen we 

In the Picture…

Twee jonge meiden die hun 
droom achterna gaan. Pris-
cilla (13) en Laura (14) zijn de 
band PRB Experience en tre-
den komende zaterdagavond 
op aan het Gasthuisplein. Als 
voorprogramma bij ‘VanKes-
sel’ zal de band haar eerste 
optreden geven in Zand-
voort.

Hoe komen deze meiden in 
Zandvoort verzeild geraakt? 
Heel simpel eigenlijk. Toen een 
van de vaders van de meiden de 
band VanKessel zag optreden 
wist hij dat PRB Experience in 
de smaak zou vallen. Na con-
tact gelegd te hebben stond 
het al snel vast.

wel eigen nummers spelen 
maar daar zijn we nog niet 
aan toekomen.

School
De meiden hebben naast 
hun band natuurlijk ook nog 
school. Priscilla gaat naar twee 
Gymnasium en Laura gaat 
naar drie Havo. “We kunnen 
het nog combineren, dus we 
blijven lekker doorgaan”, zegt 
Laura nuchter.

Ben je nieuwsgierig geworden 
naar hoe de meiden klinken? 
Ga dan zaterdagavond naar 
het Gasthuisplein in Zandvoort 
en laat je verrassen door deze 
rockchicks!

PRB Experience

… Iris van Nes 
19 jaar

Meidenband

Vanaf 
dinsdag 

7 augustus
zijn wij weer 

open.

Wij willen graag dat heel Zandvoort en 
Bentveld onze krant kan lezen.  

Daarvoor zijn goede, 
betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Per direct zoeken wij een 
bezorger voor de wijk 

Stolbergweg e.o.
Een wijk van ca. 150 kranten

Verdiensten: ca. € 25 per week.

Bespreek de mogelijkheden of  
meld u aan bij ZVO Verspreiders,  

tel. 06-1139 1478
of mail uw gegevens naar 
info@zvo-verspreiders.nl 

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie is 
de praktijk gesloten

van 6 aug t/m 17 aug
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!!



�8 �9

Zandvoortse Courant • nummer 31 • 2 AUGUSTUS 200755      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Geld dat blijft liggen
Helaas komt het maar al te vaak voor: mensen die geld laten 
liggen waar ze recht op hebben. Dat concludeert het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP). Veel mensen zijn niet op de 
hoogte van het bestaan van inkomensvoorzieningen of den-
ken er niet voor in aanmerking te komen. Anderen zien op te-
gen de rompslomp bij de aanvraag of vinden het bedrag dat ze 
denken te krijgen niet de moeite waard. 

Drie regelingen waar ouderen 
met lage inkomens wat aan 
hebben:

1) Kwijtschelding van gemeen-
telijke belastingen:
Landelijk gezien maakt de 
helft van de sociale minima 
geen gebruik van de mogelijk-
heid tot kwijtschelding.

2) De huurtoeslag:
Volgens het SCP vraagt een 
kwart van de betrokkenen 
geen huursubsidie aan terwijl 
zij daar wel recht op heeft. 

3) De aanvullende bijstand:
Tweederde van de onderzoch-
te huishoudens doet geen 

beroep op de aanvullende 
bijstand. Hier gaat het vooral 
om 65-plusses, die jaarlijks ge-
middeld € 2500 mislopen.

In een reactie op het SCP rap-
port zegt staatssecretaris 
Aboutaleb van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, dat de 
voorlichting moet worden 
verbeterd en de aanvraag-
procedures moeten worden 
vereenvoudigd.

Het Nibud ontwikkelt een 
website waarop burgers  
makkelijker kunnen uitzoe-
ken of ze recht hebben op 
inkomensondersteuning. Zie: 
www.berekenuwrecht.nl.

De echte filmster was de explicateur
In de tijd van de geluidsloze film bracht de explicateur letter-
lijk leven in de brouwerij. Hij zat vóór het filmdoek en vertelde 
het verhaal bij de beelden en ‘verklaarde’ de geluidloze film-
beelden in woord en gebaar.

In de tijd van de stomme film 
waren de explicateurs lokale 
beroemdheden. In de glorieda-
gen van de film, zo rond 1900, 
waren ze net zo belangrijk als 
de film die vertoond werd. Ze 
kregen van het publiek ap-
plaus; ook wel cadeautjes en 
bloemen.

De stem van het filmdoek
Sommige bioscoopeigena-
ren probeerden het nog met 
muziek van een goede pia-
nist of zelfs met een orgel. 
In Amsterdam werkte zo’n 
bekende explicateur. Max 
Nabarro was dé stem van het 
filmdoek en misschien wel 
populairder dan de filmster-
ren zelf. De explicateur in hart 
en nieren leefde helemaal mee 
met de avonturen op het witte 

doek. Zo schreef het Nieuwsch 
van den Dag: “De waarachtige 
explicatie ontneemt een bi-
oscoop-vertoning het dood-
sche, zij maakt die tot levende 
kunst.”

Dertien hoog
Op een keer werd een rolprent 
vertoond over een overspelige 
vrouw. Helemaal onverwacht 
werd de vrouw in haar amou-
reuze verwikkelingen gestoord 
door de thuiskomst van haar 

eega. Uiteraard was de verras-
te vrouw  helemaal van slag 
en wist zich geen raad. Maar 
de explicateur wél. Hij liet de 

betrapte tot haar 
minnaar zeggen: 
“Weg! Weg! Weg 
dan toch!... Weg!” 
Ze opende het 
raam: “Spring! 
Spring naar bene-
den! Spring dan 
toch!” De verlei-
der antwoordde: 
“Ja, maar het zijn 

dertien verdiepingen!” En dan 
kwam de meesterzet van de 
explicateur: “Onzin! In zo’n 
situatie mag je niet bijgelo-
vig zijn!” Dàt was nog eens 
meeleven met een film. En 
heel wat gezelliger dan nu op 
de TV.

Tegenwoordig hoor je in de 
bioscoop zelden commenta-
ren. Het enige dat je wel eens 
hoort is. “Schei nou uit met dat 
huilen. Het is maar een film!”

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

Zakelijke	
zandkorrels	€�0,-	(excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
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 (in-
gang Willemstraat 20, 

1e etage). 
 Voor informatie,
bel: 06-42053349

.................
 Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. 

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

Wie wil ons 
vanaf september 

privé bridgeles geven? 
Voor info, 

bel: 06-2195 0948
................. 
Te koop: 

SMC draadloze router 
met ingebouwd 

ADSL modem. 
Prijs €40 (Nwpr. €85)

06-46046026

ZANDKORRELS

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Vaste planten 
en éénjarige

Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

New Century Advies

T:  023-5718568

M: 06 47772376

info@newcenturyadvies.nl

• Financieel Advies

• Belastingen

• Businessplan

BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK  !

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Aangeboden voor woningruil

De Schelp 101

Drie kamerappartement
Hoekwoning op de begane grond
Aan de rand van het centrum
Rustig gelegen
Voldoende parkeergelegenheid
Omdat het appartement te klein wordt voor mijn twee 
kinderen en mezelf ben ik op zoek naar een wat grotere 
woning

Bel en kom kijken naar dit gezellige appartement: 
06  21 921 246

Ongewenste reclamemails
Contact onderhouden met de (klein)kinderen kan gemakkelijk 
via internet. Door de schier oneindige mogelijkheden vergroot 
het medium de wereld. Helaas blijken er ook valkuilen te zijn. 
Eén daarvan is reclamemail met een begeleidend pdf- of ex-
celbestand. Steeds vaker ontvangen internetters ongevraagde 
reclame die in de bijlage zit verpakt.

Volgens wereldwijde beveili-
gingsorganisaties gaat het in 
de meeste gevallen om mailtjes 
met zogenaamde beleggings-
adviezen. De afzenders maken 
daarin reclame voor de aan-
schaf van ‘goedkope’ aandelen. 

Werkwijze
Meestal gaat het om aande-
len van kleine, onbekende be-
drijfjes en in stilte hoopt de af-
zender de koers op te drijven. 
Zodra dat is gelukt, verkopen 
ze hun eigen aandelen en in-
casseren hun soms aanzien-
lijke winst. Hun goedgelovige 
slachtoffers blijven achter met 
een waardeloze belegging. De 
koers ervan stort net zo snel 
weer in als hij was gestegen. 

Harde actie
De Amerikaanse handelswaak-
hond FTC kondigde eerder dit 
jaar aan hard tegen dergelijke 
ongevraagde reclame (spam) 
te gaan optreden. Om de ver-
zenders ervan de wind uit de 

zeilen te nemen werd de han-
del in verschillende bedrijven 
stil gelegd. 

Waarschuwing
Tegenwoordig maken de spam-
mers steeds meer gebruik van 
Excel-bestanden. Die hebben 
namen alsof het gaat om fac-
turen, offertes of bestellingen. 
SeniorGids waarschuwt voor 
dergelijke mailtjes omdat die 
veel lijken op officiële docu-
menten die voldaan moeten 
worden. Sommige mensen 
betalen, anderen zijn geneigd 
om via e-mail opheldering te 
vragen. “Doe dit beiden niet”, 
zo laat SeniorGids weten, 
“wanneer u op spam reageert, 
bent u voor altijd bekend bij 
deze spammers.” 

Wanneer u toch twijfelt, contro-
leer dan of de afzender wel ècht 
bestaat. Reageer alleen op af-
zenders die u kent en vertrouwd. 
Anders: toets knop ‘delete’. 
Bron: SeniorGids / nu.nl

rijkste conclusie van de rechter 
is dat de gemeente per geval 
zorgvuldig moet kijken naar 
behoeften en beperkingen van 
de aanvrager. De rechter was 
van mening dat het gangbare 
onderzoek in dit geval geen 
juiste indicatie kon opleveren. 
De vrouw zou met de gemeen-
telijke uitspraak niet volgens 
de Wmo-regels geholpen zijn. 
Daarnaast had de gemeente 
haar beslissing onvoldoende 
gemotiveerd.

Van groot belang voor men-
sen in ándere gemeenten is 
de conclusie dat niet het uit-
gestippelde Wmo-beleid van 
de gemeente doorslaggevend 
is, maar dat de individuele om-
standigheden van de aanvra-
ger leidend zijn. 

Bron: CG-Raad 

Rechter denkt in de geest van de Wmo
De gemeenten zijn wettelijk verplicht het welzijn van hun 
burgers te bewaken. De regels liggen vast in de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het meest in het oog 
springend is de organisatie rond de huishoudelijke hulp. Sinds 
kort ligt er ook een gerechtelijke uitspraak ten grondslag aan 
de regeling.

De nieuwe ‘welzijnswet’ Wmo 
kan op meerdere punten, op 
verschillende manieren uit-
gelegd worden. Nu ligt er 
sinds kort een uitspraak van 
de rechter. “Een uitspraak die 
positief is voor mensen die 
aangewezen zijn op de Wmo”, 
oordeelt de Chronisch zieken 
en Gehandicaptenraad (CG-
Raad). Ook voor ouderen is de 
uitspraak van belang.

Een Groningse vrouw was het 
niet eens met haar indicatie 
voor huishoudelijke hulp uit 
de Wmo. Het aantal toegeken-

de uren en ook de hoogte van 
de PGB-vergoeding vond zij te 
laag. Om haar gelijk te halen 
spande zij een rechtszaak aan 
tegen haar gemeente. De CG-
Raad meldde onlangs dat “de 
rechtbank in Groningen ver-
zoeker op alle punten gelijk 
gaf.”

Niet het door de gemeente 
vastgestelde Wmo-beleid is 
bepalend. Van doorslaggevend 
belang zijn de persoonlijke 
omstandigheden van de man 
of vouw die de (huishoudelij-
ke) hulp aanvraagt. De belang-

Met spoed gezocht: 
woning in Zandvoort. 

Voor dame 52jr. 
Ca. €500. 

Tel. 06-53794787
.................

 Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
................. 
Gezocht: 

Tijdelijke woonruimte 
voor 2 personen. 

Vanaf 1 okt t/m 2 jan 
met eigen badkamer, 

opgang en keuken. 
Tot €750 p.mnd. 

incl. G/W/L. 
Tel. 06-22735654 
of 06-52625593

.................
Gevraagd: 

jonge vrouw v/a 18 
jr voor erotiek.
 €125 per uur. 
Tel. 5716998

.................
Woningruil. 

Aangeboden: 
mooie ruime 3-kamer 

65+ woning in 
Haarlem met cv, lift 

en ruim balkon. 
Gevraagd: 

kleinere woning 
in Zandvoort. 

Tel. 023-5373532

Gebruikt u ook altijd uw 
ZandvoortPas?
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ZEESTRAAT 36 TEL. 023-5734001VAN ZANDVOORT VAN ZANDVOORT

DE HEEREN VAN ZANDVOORTRestaurant Restaurant 

Normaal gesproken zou komende week het Jazz behind the Beach festival los-
barsten. Echter, zoals wij onlangs al meldden, zal de editie van 2007 niet door-
gaan. Financiën en minder medewerking van collega’s noopte de stichting Zand-
voort Evenementen Promotie (ZEP) om te besluiten er een ‘normaal’ festival van 
te maken. Wel staat ZEP open om komend jaar, eventueel met hulp, een nieuwe 
editie van het meest succesvolle en langst bestaande festival van Zandvoort het 
levenslicht te doen laten zien.

Dat Jazz behind the Beach niet altijd in zwaar vaarwater is geweest, blijkt uit het 
verslag uit het Zandvoorts Nieuwsblad van donderdag 7 augustus 1980. Daarin 
beschrijft een onbekende journalist de vierde editie van Jazz behind the Beach, 
een festival waar duizenden op af waren afgekomen. Hieronder het verslag.

Jazz at the church op het Gasthuisplein in 1980

Jazz behind the Beach 

Zondermeer kan worden 
vastgesteld, dat het festival 
‘Jazz behind the beach ‘80’ 
dit weekend Zandvoort heeft 
beheerst. Je kunt je alleen nog 
maar ongerust gaan afvragen 
wanneer het lustrum volgend 
jaar gevierd wordt, waar men 
dan nog meer bezoekers kan 
onderbrengen, want het 
Gasthuisplein, het centrum 
van het gebeuren, was tot 
diep in de nacht, of de vroe-
ge ochtend, afgestampt met 
mensen. De organisatie was 
voortreffelijk en veel nieuwe 
ideeën werden uitgeprobeerd, 
die navolging verdienen.

Streetparade
Zo werd dit jaar de street-
parade verzorgd door twee 
jazzformaties, te weten de 
Harlem Hot Peppers en 
de Joseph Lam Band. De 
eerstgenoemde begon op 
het strand, waarna zij via de 
Rotonde en Kerkstraat op 
het Kerkplein belandde, de 
Joseph Lam Band trok vanaf 
de Grote Krocht, Haltestraat 
naar de Zeestraat en terug. 
Uniek mag worden genoemd, 
dat beide groepen musici 
tezamen kwamen op het 
Raadhuisplein en spontaan 
besloten de trappen van het 
raadhuis te beklimmen om 
vanaf dit punt een geïmpro-
viseerd concert te verzorgen, 
dat geweldig klonk. In feite 
ging het zó goed, dat er nog 
enkele aanmaningen van de 
organisatie kwamen om “nu 
naar het Gasthuisplein te

vertrekken”, omdat daar al dui-
zenden waren samengestroomd 
in afwachting van de opening.

Festival
Van 16.00 tot 24.00 uur heeft 
het oude plein gedaverd van de 
jazzklanken, het weerkaatste te-
gen de gevels en zocht zich een 
weg door de oude straatjes, zodat 
ver in de omtrek te merken was, 
dat het jazzweekeinde was aan-
gebroken. De Revival Jazzband, 
met medewerking van Beryl 
Bryden, was één van de favo-
rieten, tezamen met het kwartet 
van Hans Smildigers, waar Milly 
Scott haar medewerking verleen-
de. Jane Sutherland werd bege-
leid door de River Boat Jazzband 
en het was grandioos zoals deze 
drie ‘grand ladies’ zich de hele 
avond hebben ingezet om het 
festival te doen slagen. De Savoy 
Jazzband, de Joseph Lam Band, 
de Harlem Hot Peppers en het 
Combo van Ruud Jansen wisten 
niet van ophouden en het talrijke 
publiek wist niet van naar huis 
gaan. De zomerwarmte bleef 
lang hangen op het plein, waar 
de geuren van zoute en zure ha-
ring, pils en warme sateh onver-
brekelijk verbonden bleven met 
de klanken van de jazz. Zoals 
de vorige avond, toen in elf eta-
blissementen live jazz ten gehore 
werd gebracht en men over de 
hoofden kon lopen, kenmerkte 
het gebeuren zich door de be-
trekkelijke rust. Uit de politie-
rapporten valt niet op te maken, 
dat de duizenden extra bezoe-
kers aan het jazzfestival voor 
ernstige overtredingen hebben 

gezorgd. Een compliment dus 
voor het organiserend trio Wim 
Nederlof, Hans Bossink en Wim 
van der Zeijs. Wel werd door dit 
trio een beroep gedaan op de 
aanwezigen om meer hulp voor 
de lustrumviering in 1981, want 
anders groeit de zaak hen boven 
het hoofd. Eén aanmelding is al 
binnen, namelijk Peter Keller, 
wie volgt?

Jazz at the Church
Op het zonovergoten plein was 
zondagmorgen een groot aantal 
mensen bijeengekomen (ge-
schat aantal zo om en nabij de 
duizend). En opnieuw bleek het 
een zeer goede gedachte, door 
dit op religieuze ondergronden 
opgezette festijn, het gehele 
gebeuren van de vorige dagen 

een betekenisvolle afsluiting te 
geven. Het prachtige zomerweer 
op deze zondagmorgen zette aan 
dit alles nog extra luister bij. 
Ds. L.J. Boeyinga, Milly Scott 
en Ruud Jansen ‘maakten’ deze 
bijeenkomst met assistentie van 
pater Wilmink, die expres voor 
dit gebeuren uit het zuiden van 
ons land naar Zandvoort was ge-
komen. Een prachtig op elkaar 
ingesteld duo, deze twee rasar-
tiesten. En dan was daar dominee 
Boeyinga, de bekende radiopre-
dikant van radio Bloemendaal, 
ingeleid door pater Wilmink, die 
de schriftlezing verzorgde. Ds. 
Boeyinga, de volksprediker bij 
uitstek, die zijn gehoor van begin 
tot einde vasthoudt in de ban van 
zijn redenaarstalent. Hij drukte 
een ieder als ‘t ware met de neus 

op de grote betekenis van het 
begrip vrijheid en de waarde 
van het vrij zijn. Met grote 
aandacht en onder doodse 
stilte werd zijn indringende 
toespraak gevolgd. Een on-
vergetelijke morgen, deze 
zondagochtend 3 augustus, 
die grootse indrukken naliet 
en werd gekenmerkt door 
spontaan enthousiasme. ‘Jazz 
behind the church’ kreeg 
daardoor zin en betekenis.

Een geslaagde jazzfestival, 
dat nog lang in veler herinne-
ring zal blijven voortleven als 
een der best geslaagde eve-
nementen in zomerseizoen 
1980. Reeds nu wordt met 
verlangen uitgezien naar een 
herhaling ervan volgend jaar

Superlatieven overbodig
Jazzfestival zondermeer geslaagd

& Heden
Verleden

Zomaar een foto van Toen

Zeemeeuwen - A.P.G.S.
Beslissingswedstrijd voor degradatie op het terrein van EDO (1935)

Op de foto staand van li. naar re.
Henk Koning, Leen Schaap, Koper, Sally Druif, Han Fransen, Jan Keur, 
Voorste rij van li. naar re.
Arie Paap, Anton Drommel, onbekend, Arend van Duin, Joop Schaap, Co Fransen

(met dank aan de heren J. v.d. Bos en H. Halderman voor het uitzoeken van de namen)
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

ALWEER 
1 JAAR GEOPEND!!!!!!

Wij bedanken alle klanten 
voor het in ons gestelde 
vertrouwen en hopen u 

nog vele jaren van dienst 
te kunnen zijn.

www.shanna-s.com

Dorsman 
Assurantiën
Zandvoort - Passage 11

Ter versterking van ons kleine
enthousiaste team zoeken wij een

ALLROUND
MEDEWERK(ST)ER
die het afsluiten en wijzigen van verzekeringen, de 
schadebehandeling en het ondersteunen van de 
administratie tot zijn of haar taken heeft. 

Voor deze fulltime functie zoeken wij een jeugdige 
collega met de volgende eigenschappen: leergierig, 
teamplayer verantwoordelijk en een mbo werk- en 
denkniveau. Ervaring is een pré.
Heb je interesse, laat dan snel iets van je horen. 

Bel 023-5714534 en vraag naar de 
heer C. Dorsman

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

is een multifunctioneel jaarrond horecabedrijf 
op het strand in Zandvoort met drie 

zalen en een groot terras.
Wij voeren een Frans georiënteerde 

keuken en bieden ruimte voor 
vergaderingen, huwelijksparty’s e.d.

TER VERSTERKING VAN ONS BEDRIJF ZOEKEN WIJ 
PER DIRECT EEN FULLTIME 

1E MEDEWERKER BEDIENING
MET AANTOONBARE LEIDINGGEVENDE ERVARING

HHHH

TEVENS ZOEKEN WIJ  ZOWEL FULLTIME 
EN PARTTIME

 (MIN. 18JR)

MEDEWERKERS BEDIENING
U kunt uw schriftelijke sollicitatie 

met CV 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
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De adverteerders van deze week
In alfabetische volgorde
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Alex
Café Koper
Café Neuf + Chin Chin
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Del Mar, Café Restaurant
De Heeren
De Zandvoortse Apotheek
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort

IJzerhandel Zantvoort
Meijershof, Restaurant
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
New Century Advies
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspaunt Boomhut
Sailfish Reclame
Sandbar
Shanna’s Shoe Repair 
& Leatherwear
Smeraglia
Take Five
Thalassa, Strandpaviljoen
Toerkoop Reisburo Zonvaart
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik, makelaar
Weenink, huisarts
Willemse Elektrotechniek
Yanks Saloon
Zandvoort Optiek

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl DTM race eindigt met vraagtekens

Voorafgaand aan de Zand-
voortse DTM race ging Audi-
rijder Mattias Ekström aan de 
leiding in de tussenstand van 
het kampioenschap. Na de 
start, met vier Audi’s op de eer-
ste twee rijen, nam de Zweed 
de leiding in de race voor de 
van poleposition vertrokken 
Timo Scheider. 

Te opzichtige finish
Na de twee verplichte pitstops 
was het Martin Tomczyk die 
het heft in handen nam. Een 
aantal ronden voor het einde 
wist Alexander Premat hem te 
verschalken bij het uitkomen 
van de Hugenholtzbocht. 
Daarachter moest Mercedes 
coureur Bruno Spengler ca-
pituleren voor Scheider en 
Ekström, waardoor de best 
geklasseerde Mercedes rij-
der door vier Audi rijders om 
de oren werd gereden. In het 
zicht van de finish liet Premat 
zich overduidelijk terugvallen 
en deed Scheider hetzelfde 
waardoor Tomczyk de zege 
alsnog wist binnen te halen 
en klassementsleider Ekström 
als derde over de streep kwam. 
Het was behoorlijk (te) opzich-
tig wat Premat en Scheider 
lieten zien. Iets wat duidelijk 
bleek na afloop van de race 
en tijdens de persconferentie. 
Het ‘boegeroep’ was tijdens de 
huldiging niet van de lucht!

Reacties
Dr. Wolfgang Ullrich van Audi 
zei dat de beslissing voor de 
acties vlak voor de finish bij 
de rijders lag. Norbert Haug 
van Mercedes echter was 
nogal kritisch en zei dat dit 
bij Mercedes niet zou voorko-
men. Toen Premat gevraagd 
werd naar zijn gedachten 
over de finish, zei de voorma-
lige winnaar van de Masters 
dat hij dit deed in het belang 
van het kampioenschap. Na 
de persconferentie van de 
DTM werd hierover nog lang 
nagepraat.

F3 Euroserie
In het bijprogramma viel 
vooral de tweede race in de 
Formule 3 Euroserie op. De 
race werd op een kletsnatte 

De DTM is een miljoenencircus, waarbij de coureurs de arties-
ten zijn, de bazen van Audi en Mercedes de rol van dompteurs 
aannemen en de organisatie de directie voert. De race was een 
spektakelstuk van de bovenste plank, alleen het slot bezorgde 
de liefhebbers de nodige vraagtekens.

baan afgewerkt. Bij de start 
was het echter nog droog. Nico 
Hülkenberg, de winnaar van 
de eerste A1GP in Zandvoort, 
mocht van pole vertrekken. 
Onze landgenoot Yelmer 
Buurman kende een slechte 
start en moest de Fransman 
Yan Clairay voor laten gaan. Na 
het verlies van de voorvleugel 
van Clairay kwam Buurman 
weer op de tweede plek te-
recht. De Nederlander leidde 
zelfs de race toen een bui de 
racepiste omtoverde tot een 
waterbak. Buurman bleef op 
droogweer banden doorrijden 
en gokte daarmee verkeerd en 
verloor de race, ondanks dat 
hij met zijn ‘slicks’ knap op de 
baan bleef. Hülkenberg won 
de race maar zijn overwinning 
kwam even in gevaar omdat 
hij ‘onder geel’ ingehaald zou 
hebben. De beelden spraken 
ook in zijn nadeel, maar de 
uitleg en de omstandigheden 
waarin dit gebeurde spraken 
de jonge Duitser vrij. De eerste 
Formule 3 race werd gewon-
nen door Romain Grosjean 
die in de tweede race derde 
werd.

Uitslagen overige races:
Volkswagen Polo Cup:
1. Constantin Dressler, 2. 
Andreas Simonsen, 3. Andreas 
Pfister.
SEAT Leon Supercopa:
1. Marcus Steinel (D), 2. Jimmy 
Johansson (ZW), 3. Christian 
Hohenadel (D), 22. Dilloon 
Koster.
Formule BMW:
1. Maximilian Wissel (D), 2. 
Adrien Tambay (D), 3. Daniel 
Campos-Hull

Autosport

Goede Zandvoortse prestaties 
Madeleine van den Hurk toernooi

De wedstrijdleiding heeft alles 
op schema af kunnen werken 
waardoor op zaterdag de fina-
les konden worden gespeeld. 
92 spelers in allerlei leeftijd-
klassen en zowel single als 
dubbel spelend, hadden voor 
dit belangrijke toernooi in-
geschreven. Zelf een drietal 
spelers uit Curaçao had zich 
aangemeld.

Zandvoortse successen
In het meisjes dubbel tot 13 
jaar waren onze plaatsgeno-
ten Jamie de Boer en Natasja 
van Gennip helaas net niet 
sterk genoeg en moesten ge-

Tijdens het 7e Madeleine van den Hurk K4 toernooi, dat  
vorige week op de banen van Tennisclub Zandvoort werd af-
gewerkt, hebben een aantal Zandvoortse tennistalenten laten 
zien wat zij kunnen. Met name in de meisjes dubbel tot 17 jaar 
was de eerste plaats voor Zandvoortse dames weggelegd.

Tennis

noegen nemen met de tweede 
plaats. In het meisjes dubbel 
tot 17 jaar was er een eerste 
plaats voor de Zandvoortse 
dames Sabine de Boer en Olijn 
Boelaars. Andere Zandvoortse 
podiumplaatsen waren er voor 
Michelle Lenselink (3e plaats 
meisjes tot 11 jaar), Maarten 
van Gennip (2e plaats ver-
liezersronde jongens tot 15 
jaar). Sabine de Boer en Olijn 
Boelaars vochten de finale 
van de verliezersronde en-
kelspel meisjes tot 15 jaar 
uit. Uiteindelijk ging Sabine 
de Boer met de eerste plaats 
naar huis.

Het podium met vlnr. Alexander Premat, Martin Tomczyk, Mattias Ekström

Paul di Resta, de winnaar van vorig jaar, werd al in de eerst ronde van de baan geduwd

De finalisten van het ‘Madeleine v.d. Hurk tennistoernooi’

Foto’s: Chris Schotanus

Foto:R. Vissers
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• Uitstekend onderhouden voormalig 4-kamerappartement 
met zonnig balkon en zeezicht

• Zeegerichte woonkamer en woonkeuken, 
2 slaapkamers, moderne badkamer met o.a. ligbad

• Gelegen op 1e verd. van recent gerenoveerd complex 
met lift en eigen parkeerterrein

• Eventueel ruime inpandige garage te koop
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 337.500,-

 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,-

 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 open keuken (Siematic) v.v. apparatuur
• 4 slaapkamers en moderne badkamer
• Woonopp. ca. 120 m2, perceelopp. 255 m2

 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 € 298.000,- 
Huurprijs € 1.500,- p/mnd

 JAC. V. HEEMSKERCKSTRAAT 41 ZANDVOORT
• Op 50 m van het strand, modern verbouwd 

3-kamerappartement (v.h. 4 kamers) met balkon
• Lichte L-vormige woonkamer met moderne haard, 

woonkeuken en 2 x tweepersoons slaapkamers
• Op de 3e verdieping gelegen met schitterend vrij uitzicht 

over boulevard, strand en zee
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

 NIEUWSTRAAT 7 ZANDVOORT

• 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. 90m2

• Licht stucwerk door de gehele woning

Vraagprijs € 219.000,-

Vraagprijs € 499.000,-

 JAC. V. HEEMSKERCKSTRAAT 11 ZANDVOORT

 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 vloertegels
• Witte gestuukte muren en plafonds
• Evt. garage te koop, vraagprijs € 27.500,-
• Woonoppervlakte 85 m2

Vraagprijs € 249.000,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 161 ZANDVOORT

• 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 complex is goed onderhouden en beschikt over 

een lift en een afgesloten parkeerterrein.

Vraagprijs € 338.000,-

Vraagprijs: € 154.950,-

Breng ook een bezoek 
aan onze website

www.cvl.nu

voor een compleet 
overzicht van ons 
woningaanbod !

CVL_Adv_ZC0731.indd   1 31-07-2007   11:24:33



Alhoewel het muziekfestival van het afgelopen weekend niet 
als jazzfestival in de boeken zal komen, meende een aantal  
horecaondernemers in Zandvoort er toch een jazzinvulling aan 
te moeten geven. Ze kregen meer dan gelijk.

Zandvoortse 
Courant 

�

Geldig t/m zondag 12 augustus

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• 4 Pompoenpitbroodjes 
 € 1.95
• 4 Aardbeienschelpjes
 € 5.95

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

�

De Mannetjes

Toch jazz 
in Zandvoort

‘Kwamen al die mensen 
zondag nou voor de zon 

of voor de muziek?’

Verkeersmaatregelen 
KLM Open.
Raadpleeg de advertentie  
van de gemeente.

Niets ten nadele van de op za-
terdag ingezette artiesten na-
mens de stichting Zandvoort 
Evenementen Promotie 
(ZEP) maar traditioneel is 
het eerste weekend van au-
gustus in Zandvoort wegge-
legd voor de jazzliefhebbers. 
Zaterdagochtend maakte Bram 
Boon van café Yanks tijdens 

het actualiteitenprogramma 
Goedemorgen Zandvoort van 
ZFM bekend dat er, als het aan 
ZEP ligt, komend jaar weer een 
echt jazzfestival zal komen. 
Wel verwacht hij dan meer  
(financiële?) medewerking van 
zijn collega’s.

Dorsman Assurantiën
voor al uw verzekeringen.

Direct 
geregeld.

www.dorsman.nl
Of bel: 5714534

Jazz voorziet in een bepaalde behoefte

Afgelopen zondag was de eerste dag 
dat het plan van de vrije busbaan op 
de Zeeweg van de provincie in werking 
zou moeten gaan. Met een voorspelde 
temperatuur van boven de 24° zouden 
vanaf het parkeerterrein van het Ken-
nemer Sportcenter pendelbussen tussen 
Haarlem en Zandvoort via de gecreëerde 
busbaan gaan rijden. Geschat wordt dat 
Zandvoort meer dan 100.000 strandbe-
zoekers moest verwerken.

Vervolg zie pagina 3

Vrije busbaan niet alleen voor bussen

door Joop van Nes jr.

Strandgangers konden gratis 
hun auto op het grote parkeer-
terrein aan de Randweg parke-
ren en voor € 2 (kinderen half 
geld) een retourtje richting zee 
kopen. Het project kreeg een 
positieve injectie want me-

nigeen (geschat wordt 1500 
mensen) koos voor deze op-
lossing omdat al vanaf 09.00 
uur het verkeer richting kust 
hopeloos vaststond. Toch ging 
dat niet allemaal gladjes. De 
eerste de beste pendelbus 
kreeg op de terugweg op de 
boulevard Barnaart panne en 
moest door een andere wor-
den vervangen. 

Duidelijk was dat de door 
de provincie, Connexxion en 
Traffic Support ingezette zes 

Volgepakte pendelbus in de file

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

Actueel P4 Poker on the Beach
Actueel P7 Bezorgdheid om ‘Oud Noord’
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Sport P23 WK F16 Zeilen

pendelbussen bij lange na niet 
voldoende waren voor het gro-
te aanbod in Haarlem. Ook had 
men over het hoofd gezien dat 
diezelfde bussen, als ze na al-
lerlei obstakels als open deuren 
en wandelende strandgangers  
die de ‘vrije’ busbaan versper-
den, op de ‘kop’ van de Zeeweg 
aankwamen, in dezelfde file 
terecht kwamen. Men was 
echter vele malen sneller aan 
zee dan wanneer men met de 
auto via de Zeeweg probeerde 
op het strand te komen. Of de 

reis een pretje was moet wor-
den afgevraagd. Afgeladen 
bussen vol met kinderwa-
gens, koeltassen, surfplanken 
en andere strandattributen en 
dan in die warmte is absoluut 
geen pluspunt voor de pendel-
bus. Ook ontstonden zowel op 
de heen- als op de terugweg 
lange wachttijden voordat 
men eindelijk als haringen in 
een ton richting strand of auto 
kon gaan.

Vervolg zie pagina 5

Mainstream Jazzcombo bij Beachclub Tien

Ludiek P�5 Legoman aangespoeld
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Cartoon  Hans van Pelt

Column

… ben ik een koekenbakker. 
Mijn kleindochters vinden 
mij meer een slechte taar-
tenbakker. Ze hebben gelijk. 
De laatste appeltaarten die 
ik bakte was jaren geleden. 
Toen Hans nog trakteerde op 
zijn werk. Geen verjaardag 
zonder appeltaart dus stond 
ik diep in de nacht minstens 
zes taarten te bakken. Na af-
loop kon ik geen appel meer 
zien en het woord taart niet 
meer horen.

Traditiegetrouw komt klein-
dochter Steffie uit Leek voor 
een vakantieweekje naar 
Zandvoort. Het fijne is dat ze 
met de jaren zelfstandiger 
wordt. Kleedt zich zelf aan, 
kan lekker lezen, computeren 
en houdt van taarten bakken. 
Dit keer heeft ze een makke-
lijke uitgekozen: een kwark-
taart. Alleen de ingrediënten 
nog kopen en klaar is de taart. 
Samen met kleindochter Eva 
uit Zandvoort, die ook komt 
logeren, gaan we de actie on-
dernemen. Het enige wat nog 
ontbreekt, is de springvorm. 
Die ligt al jaren in de schuur 
te roesten. Daar kan geen 
taart in gemaakt worden. 

Er is nog één mogelijkheid 
om iets lekkers te brouwen. 
Steffie mag een nachtje bij 
Eva  slapen en misschien kan 
daar de actie ‘taart’ plaatsvin-
den. Met de kwark, slagroom, 
aardbeien en doos met deeg 
in een plastic tas, plus een 
rugzak met logeerspullen, 
lopen we naar het dorp. We 
willen met de TukTuk naar 
Eva. Na 45 minuten wach-
ten op het Raadhuisplein is 
er nog geen TukTukje langs 
gereden. Met al onze spul-
len sjokken we teleurgesteld 
naar huis. Dan maar met de 
auto. “Zeg oma, waar zijn de 
bakspullen”, vraagt Steffie 
als we eindelijk bij Eva gear-
riveerd zijn. Oeps, die heb ik 
domweg laten staan bij het 
bankje. Ik ben nog terug ge-
reden maar de tas was weg. 
Wat een koekenbakker ben ik! 
Aan taarten bakken waag ik 
me nooit meer. Gelukkig heb 
ik nog andere kwaliteiten.

Nel Kerkman

Volgens mij…

Burgerlijke stand
28 JULI - 3 AUGUSTUS 2007 
Geboren:
Bobby Geertruida Reina, dochter van: ten Caat, 
Derk Marinus Roelof Willem en: Lammers, Sylvia 
Geertruida Joanna.
Miles Alexander, zoon van: Melchior, Alexander 
Cornelis en: de Groot, Claudia Francisca Johanna.
Lima Robyne Helena, dochter van: Koster, Dillon en: 
de Muinck, Elles Jacobine. 
Ondertrouwd:
Hölzken, Raymon en: van Keulen, Yvette Désirée.
Gaus, Roger Robert en: Zekveld, Tamara Rozina Emma.
Gehuwd:
Snijers, Antoine Jos Johan en: Sollman, Christina 
Wupke Eefke.
Overleden:
Stobbelaar geb. Paap, Arieaantje, oud 97 jaar
Stegenga geb. de Groot, Reina, oud 48 jaar
van Duijn, Anton, oud 80 jaar

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Naast de gewone kaart
hebben wij ook dagelijks
wisselende specialiteiten!

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Niet alleen bussen
Een storende factor voor de 
in de file staande chauffeurs 
waren de voertuigen die onei-
genlijk gebruik maakten van 
de vrije busbaan. Leveranciers, 
taxi’s en motorrijders maak-
ten dankbaar maar illegaal 
gebruik van de ruimte die ze 
geboden werd. Ook werd de 
busbaan langs de boulevard 
Barnaart door deze voertui-
gen clandestien gebruikt. 
Uiteraard was er in de verre 
omgeving van de Zeeweg 
geen agent te vinden. De po-
litie had aangekondigd dat zij 
vanaf de tweede week van dit 
rampzalige project zou gaan 
handhaven. Nu, bij de eerste 
de beste echte test, gaven zij 
niet thuis. Een duidelijke zaak 
die bij de evaluatie meegeno-
men zal moeten worden.

Boulevard en Zeeweg 
afgesloten
Dat tot diep in de nacht (om 
01.00 uur stond het verkeer 
op de Van Lennepweg en 
Hogeweg nog volledig vast) 
het verkeer in Zandvoort 

vaststond kon enigszins op 
het conto van de reconstruc-
tie van de A9 nabij Beverwijk 
geschreven worden, en mis-
schien toch ook wel op die van 
de ‘vrije’ busbaan. De groot-
ste boosdoener bleek echter 
het optreden van DJ Armin 
van Buuren in Bloemendaal. 
Daardoor werd de filevorming 
niet minder enwerd besloten 
zowel de boulevard Barnaart 
als de Zeeweg volledig (!) af 
te sluiten. Hierdoor konden 
de circa 120.000 mensen al-
leen via de Zandvoortselaan 
onze woonplaats verlaten. 
Gezien de ernst en de ge-
volgen van deze afsluiting 
moet de roep om een ‘city-
manager’ alleen maar groter 
worden. Het is te zot voor 
woorden dat Zandvoort op 
een topdag alleen maar via 
de Zandvoortselaan verlaten 
kan worden. De getroffen 
automobilisten, die nergens 
enige verfrissing konden ver-
krijgen en geen of nauwelijks 
sanitaire gelegenheid had-
den, hadden daar nu geen 
boodschap aan!

Waterstanden
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG �2 AUGUSTUS 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr.J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur dr. B.A.M. Luttikhuis uit Haarlem
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Kerkdiensten

Vervolg van voorpaginaBewoner mengt per abuis
chemicaliën in garage

Een bewoner van de Kostver-
lorenstraat werd woensdag 
onwel in zijn garage. Omdat hij 
de zaak niet vertrouwde, scha-
kelde hij de centrale alarm-
dienst in die de Zandvoortse 
brandweer op haar beurt 
alarmeerde. Tevens werd voor 
de zekerheid een ambulance 
richting zijn huis gestuurd. Na 
onderzoek van de brandweer 

bleek dat de inwoner chloor 
met gootsteenontstopper in 
één vat in zijn garage had ver-
mengd. De chemische reactie 
zorgde ervoor dat hij onwel 
werd. De brandweer heeft het 
gemengde spul in één groot, 
goed afgesloten vat overge-
heveld en afgevoerd als Klein 
Chemisch Afval (KCA). De inwo-
ner kwam met de schrik vrij.

Rectificatie:
In tegenstelling tot wat in de advertentie van 
huisarts Weenink van vorige week stond vermeld, 
het volgende: Vanaf 20 augustus gaan de Biamed 
spreekuren weer van start. Vanaf dan zijn ook de 
blikken weer verkrijgbaar bij de praktijk.

Serie karaokewedstrijden
bij café Oomstee

Per avond is er een prijs te 
winnen en de winnaars gaan 
automatisch naar de halve fi-
nale op 5 januari aanstaande. 
Café Oomstee heeft een aantal 
karaoke Dvd’s waar je uit kunt 
kiezen. Het staat echter ook vrij 
om die zelf mee te nemen. De 
geplande data zijn: 18 augus-
tus, 15 september, 13 oktober, 

10 november en 8 december. 
Halve finale op 5 januari en de 
finale op 12 januari. De avon-
den beginnen om 21.00 uur.

Meer informatie krijg je via 
5738727 (even vragen naar Ton 
Ariesen). Inschrijven kan in 
café Oomstee of via het tele-
foonnummer. 

Op zaterdag 18 augustus aanstaande start in café Oomstee 
aan de Zeestraat de eerste van 5 karaoke wedstrijden. De be-
doeling is om uiteindelijk op 5 en 12 januari 2008 de halve en 
hele finales af te werken. De hoofdprijs is een weekend voor 
twee personen in Barcelona!

Aandacht voor drugsgebruik 
onder jongeren

Oprichter Paul Rood werd 
vroeger opgepakt in Zweden 
met vier kilo hasj. Hij kreeg 
een straf van twee jaar maar 
ontsnapte na vijf maanden 
met een simpele ijzerzaag. 
Een indrukwekkend verhaal 
waar menig kind met open 
oren naar zal luisteren. En 
dat is nu precies de bedoe-
ling. Narconon Nederland, 
een afkickprogramma geba-
seerd op de werken 
van L. Ron Hubbard 
van de Scientology 
Church, wil jongeren 
op scholen preventief 
voorlichten over de 
gevaren van drugs. 
Met behulp van fol-
ders maar vooral de 
eigen ervaringen 

gaan studenten en ex-cliën-
ten van Narconon Nederland 
langs basisscholen en het 
voortgezet onderwijs.

Locoburgemeester Tates was 
zeer verheugd de heren te 
ontmoeten en zal bekijken 
of de Zandvoortse scholen 
ook in aanmerking kunnen 
komen voor een voorlich-
tingsles van Narconon. 

Stichting Narconon Nederland organiseert deze week een 
unieke estafetteloop om drugsgebruik bij kinderen onder de 
aandacht te brengen. De hele estafetteloop is van Den Hel-
der naar Zierikzee en afgelopen dinsdag kwam een groep van 
vijf man aan in Zandvoort. De loop bedroeg 11 kilometer, van 
IJmuiden tot het Zandvoortse gemeentehuis. 

Dankbetuiging

Jacoba Koper-Duindam
Coby

4-9-1935	 	 	 		19-7-2007

De	grote	belangstelling,	de	vele	brieven,	kaarten	
en	bloemen,	alle	betrokkenheid	en	tekenen	van	

medeleven,	zijn	voor	ons	een	grote	steun	geweest.

Familie	C.	Koper	 	 							Augustus	2007
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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)

Meer dan pleisters 
plakken 
Afgelopen weekend was het 
weer ouderwets gezellig in 
het dorp en op het strand 
was het eindelijk druk. 
Iedereen zat hutje bij mutje 
op het zand met als gevolg 
veel (30 stuks) zoekgeraakte 
kinderen. De EHBO post had 
handen te kort om zowel 
de vermiste kinderen als de 
verontruste ouders op te 
vangen. Tussendoor werden 
ook de nodige mensen met 
verwondingen professio-
neel verzorgd. Tot drie keer 
toe werd er groot alarm ge-
geven voor kinderen die in 
een onbewaakt ogenblik bij 
het zwemmen in zee waren 
vermist. Dan wordt meteen 
alles op scherp gezet, de 
reddingsboten van de ZRB 
komen in actie, de redboot 
van KNRM vaart uit en zelfs 
de politiehelikopter wordt 
gealarmeerd. Gelukkig kon-
den alle vermiste kinderen 
weer herenigd 
worden met 
hun ouders.

Brutale 
meeuwen
Altijd gedacht 
dat musjes zeer 
brutale vogel-
tjes zijn maar 
dat is beslist 
niet waar. Op een buitenter-
rasje bij een strandpaviljoen 
zat tijdens een mooie zomer-
avond een gezinnetje te ge-
nieten van de ondergaande 
zon. De bestelling voor een 
heerlijke maaltijd werd vrij 
snel op tafel gezet. Omdat de 
kinderen nog op de speeltoe-
stellen waren, ging de moe-
der ze even ophalen. Vader 
besloot snel een klein hapje 
in zijn mond steken toen op-
eens een grote meeuw met 
een noodvaart naar het bord 
dook. Triomfantelijk vloog de 
meeuw omhoog met in zijn 
snavel een lekker stukje ge-
bakken vis. Ik heb nog nooit 
iemand zó verbaasd zien 
kijken. Ook de koekjes bij de 

koffie waren een aangename 
prooi voor de rondscharrelen-
de meeuwen. Hoewel ze door 
het personeel werden wegge-
jaagd kwamen de meeuwen 
steeds weer terug. Beter tien 
meeuwen in de lucht dan één 
op je bord.

Landje veroveren
Op het Raadhuisplein wordt 
het spel ‘landje veroveren’ 
uitvoerig gespeeld. Het stukje 
land voor het terras wordt 
steeds groter en groter. Eerst 
stonden de tafels en stoelen 
nog keurig naast de terugge-
plaatste bank. Maar de tafels 
kruipen steeds meer richting 
haringkar die het moet doen 
zonder terrasje. De mannetjes 
hebben nog geen antwoord op 
hun brief ontvangen en hopen 
dat ook de andere bank in ere 
hersteld wordt. Zo te zien is 
het spel landje veroveren nog 
in volle gang.

Nieuwe hangplek

Er is een nieuwe hangbank 
ontdekt! Weliswaar niet op 
het Raadhuisplein maar voor 
de Agathakerk aan de Grote 
Krocht. Er zaten al vier man-
netjes op een bank uit te puf-
fen vanwege het verplaatsen 
van de bank. Of waren ze aan 
het onderhandelen bij wie de 
lange kerkbank zou komen 
te staan? Er zijn nog enkele 
banken tegen betaling in de 
aanbieding. De kauwgum die 
onder de banken zijn geplakt, 
krijg je er gratis bij.

Verkeerschaos
Ook de verandering van de 
rijrichting in de Cornelis 
Slegerstraat werkt zeer ver-
warrend. Veel auto’s rijden 

nog via de oude route, Grote 
Krocht richting Postkantoor. 
Ook de voetgangers moet 
wennen dat er nu verkeer 
uit de Cornelis Slegerstraat 
komt. Hopelijk rijdt, als 
straks de scholen weer be-
ginnen, alles de aangegeven 
richting op anders gebeu-
ren er nog ongelukken. De 
Hannie Schaftschool via de 
Cornelis Slegerstraat en de 
Maria school langs de Louis 
Davidstraat. Een optie is 
om op de fiets je kind naar 
school te brengen want 
met dit vervoersmiddel heb 
je geen last van de nieuwe 
verkeersregels. 

Gevaarlijke 
voorrangssituatie

Door het verleggen van het 
laatste stuk van de ‘busweg’ 
in verband met het plaat-
sen van de noodlokalen 
voor de Mariaschool, is een 
gevaarlijke voorrangssitu-
atie ontstaan. Rijdende op 
de Prinsesseweg richting 
Koninginneweg moet het 
verkeer dat vanaf de ‘bus-
weg’ komt, voorrang krijgen. 
Door een combinatie van de 
plaatsing van de lokalen en 
een dicht bij de ‘hoek’ gele-
gen parkeervak, is het vaak 
moeilijk te zien of er verkeer 
van rechts komt. Met name 
als er een bestelbusje in dat 
vak staat is er helemaal niets 
te zien totdat men plotseling 
op de ‘hoek’ is. Het zou wen-
selijk zijn als een verkeersex-
pert, er zijn er genoeg binnen 
het gemeentelijk (en provin-
ciaal!) apparaat, hier een op-
lossing voor zou kunnen aan-
dragen! Misschien het eerste 
parkeervlak verwijderen?

au
ga

ug
ju

lij
ul

i

 Evenementen Agenda

��-�2

�2
�2-�8

�8

�8

�8

�8-27

�9

�9

Week 32 • 2007

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-��39 �478

Augustus
Zandvoort Alive:  Gratis openlucht 
muziekfestival bij 4 strandpaviljoens
Zomermarkt: feestmarkt in centrum 
WK Zeilen: F16 Catamaranzeilen, ter 
hoogte van de Watersportvereniging 
(Boulevard Paulus Loot)
Strandschaaktoernooi: 
Bij strandpaviljoen 8
Mokum in Zandvoort: Amsterdamse 
meezingmiddag in Pluspunt
Expositie: Lilian Gaus exposeert de 
hele zomer in het NH Zandvoort. 
De 18e is een feestelijke receptie van 
16.00 tot 18.00 uur. U bent uitgenodigd!
KLM Open: Int. he ren golftoernooi 
op Kennemer Golfclub
Classic Concerts: Concert voor blazers: 
Emergo Koper Quintet 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur
Latin party: Salsafeest bij Take five, 
vanaf 16.00 uur

Sanne Mans en haar band bij café Koper

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Kom ooK op 1 september naar 
de open dag van 

Welzijnsorganisatie pluspunt
en Win:

In welke wijk staat het nieuwe Pluspuntgebouw?

A: Zandvoort Zuid

B: Zandvoort Nieuw Noord

C: Zandvoort Dorp

Stuur juiste antwoord naar pluspunt. De prijsuitreiking
is rond 17.00 uur tijdens de Pluspunt Open dag.

Check www.pluspuntzandvoort.nl

Een cursus naar keuze Diner voor 4 personenEen Ipod nano 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort

Naam:

Adres:

Antwoord:  A    B    C 
(omcirkel het juiste antwoord)

Finale Poker at  the Beach in casino
Donderdagavond werd in Holland 
Casino Zandvoort de finale van Po-
ker on the Beach gespeeld. De vari-
ant die gespeeld werd was het po-
pulaire Texas Hold’em.  Via vijftien 
voorronden in even zovele strandpa-
viljoens hadden dertig spelers zich 
voor de finale geplaatst. Holland Ca-
sino Zandvoort was sponsor van dit 
gebeuren en stelde mooie prijzen 
beschikbaar voor goede doelen.

Texas Hold’em is een pok-
ervariant die heden ten 
dage zeer populair is bij 
de met name wat jonge-
re spelers. Er zijn zelfs be-
roepsspelers die werkelijk 
kapitalen aan dit spel kun-
nen verdienen maar ook 
scholieren die zich diep in 
de nesten moeten werken 
om hun speelschulden af 
te kunnen lossen.

Goede doelen
Donderdag was dat 
laatste niet het geval. 
Dertig spelers, van ieder 
deelnemend strandpa-
viljoen twee, moesten 
uitmaken wie zich de 
sterkste speler van het 

Zandvoortse strand mag 
noemen. Eerste werd 
Ricardo Molina die na-
mens Mango’s de eer 
hoog moest houden en 
deed dat voortreffelijk. 
Zijn prijs, € 1500, wordt 
geschonken aan de Strand-
pachtersvereniging voor 
de aanschaf van een re-
animeerapparaat. Goede 
tweede werd de zeer 
jonge Cliff Wardenier 
van Beachclub Tien. Hij 
mocht net aan meedoen 
want dinsdag werd hij 
pas 18 jaar (de minimum 
leeftijd om toegang tot 
het casino te krijgen). 
Zijn prijs, €1250, is be-
stemd voor Dierentehuis 

K e n n e m e r l a n d  i n 
Zandvoort. De derde 
prijs was weggelegd 
voor Bas van de Rijd die 
namens Club Nautique 
speelde. Door zijn prijs 
kan de Zandvoortse 
Reddingsbrigade € 1000 
tegemoet zien.

Jaarlijks
Uiteraard was er een be-
ker voor Molina plus een 
ticket ter waarde van 
€ 220 voor de Masters 
Clinic of Poker. Omdat 
het de bedoeling is dit 
toernooi jaarlijks op de 
agenda te zetten, was 
er een wisselbeker voor 
Mango’s.

Winnaar Ricardo Molina (midden)

Vrijdag
Een drietal ondernemers had 
voor de vrijdagavond toch voor 
jazz gekozen. In café Oomstee 
speelde Rudolf Kreuger helaas 
alleen. Door een meningsver-
schil lieten de andere bandle-
den verstek gaan. Café Koper 
speelde op zeker, door vorig jaar 
al onze Zandvoortse jazz-zan-
geres Sanne mans te boeken. 
Zij bracht een band van mede-
studenten mee die samen met 
haar een scala van bekende 
jazznummers vertolkte. Beide 
cafés konden rekenen op een 
redelijk aantal toeschouwers. 
Ook in café Alex werd jazz 
gebracht. Het Mainstream 
Jazzcombo, van Zandvoorter 
Ger Groenendaal, speelde he-
laas echter voor een bijna leeg 
café. Zowel de groep als de ei-
genaar verdienen beter!

Zaterdag
Ook zaterdag kon er hier en 
daar naar echte jazzklanken 
geluisterd worden. In de mid-
dag kreeg de Ruud Jansen 
band, alhoewel niet een 
echte jazzformatie, het ter-
ras van strandpaviljoen Take 
Five redelijk gevuld met met 
name een wat ouder publiek 
dat de covers uit vervlogen 
tijden zeer waardeerde. Ook 
strandpaviljoen Skyline, toch 
echt een strandpaviljoen met 

jongeren als hoofdgroep, 
deed een behoorlijke duit in 
het zakje van de jazzliefheb-
bers. Mister Boogie Woogie, 
Eric Jan Overbeek, bracht  op 
zijn karakteristieke manier een 
geweldige show met veel hu-
mor en virtuositeit. Het werd 
door het publiek zeer geap-
precieerd! Het Mainstream 
Jazzcombo zorgde voor een 
vrolijke sfeer maar nu bij ’t 
Lokaal en Kreuger was, met 
een ‘aangewaaide’ saxofonist, 
andermaal bij café Oomstee te 
beluisteren. Ten slotte was café 
Koper weer vol met mensen 
die niets van het duo Swing & 
Sing wilden missen. Het moet 
dan ook worden gezegd dat de 
combinatie accordeon/drums 
een bijzondere is.

Zondag
Ook op zondag, de heetste dag 
van deze zomer tot nu toe,  
kon Mainstream Jazzcombo 
er geen genoeg van krijgen. 
Op een volgepropt terras bij 
strandpaviljoen Beachclub 
Tien stonden Ger Groenendaal 
en zijn band niet voor dove-
mansoren te spelen. Het op-
treden kreeg nog meer glans 
toen er zich een saxofonist uit 
Minneapolis, Minnesota (VS) 
aandiende, die met zijn altsax 
de sterren van de hemelsblau-
we lucht speelde. 

Vervolg van voorpagina

Ruud Jansen band bij Take Five aan Zee

Fairy Golf B.V. zoekt voor
Kennemer Golf Club 
te Zandvoort
medewerkers voor de bediening

part-time
Ook voor de KLM-Open van 18- t/m 27 augustus

Tevens full-time medewerker
algemene dienst

Reacties: 023-5713189
Mevr. H. van Houten of Dhr. B. Duivenvoorden
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Dr. J.G. Mezgerstraat 131  Zandvoort

Verzetsplein 44  Zandvoort 

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Witte Veld 71  Zandvoort

Vraagprijs: € 598.000,- k.k. 

Burg. Van Alphenstraat 61-14  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

• Sfeervolle en ruime halfvrijstaande woning met aanbouw, besloten 
voor-, zij- en achtertuin met achterom en oprit voor twee auto’s!

• Gelegen op een perceel van maar liefst 415 m² in het geliefde,  
rustige “Park Duijnwijk”;

• Begane grond: o.a. tuingerichte living met erker, zitgedeelte,  
eetgedeelte, openslaande deuren naar de voor- en achtertuin,  
luxe open keuken vzv div. inbouwapparatuur en open verbinding 
naar aangrenzende aanbouw met (thans) 2e zitgedeelte;

• 1ste verdieping: moderne badkamer met douchecabine, ligbad, 
2e toilet en wastafelmeubel, 3 slaapkamers (voorheen 4);

• 2e verdieping: ruime overloop/berging en 1 slaapkamer;
• Voortuin op het zuiden gelegen en royale, besloten achtertuin met 

achterom op het noorden gelegen;
• Een woning met veel mogelijkheden, ook bijzonder geschikt voor 

kantoor/praktijk aan huis!
• Woonoppervlakte ca. 150 m², perceel ca. 415 m², inhoud ca. 360 m³.

•  Royaal 4-kamer hoekappartement met balkon  
op het zuiden en panoramisch uitzicht over 
Zandvoort!

•	 Gelegen	op	de	2e	verdieping	(=3e	woonlaag)	van	

appartementencomplex	“Mezgerstede”	op	100	mtr	

afstand	van	het	strand;

•	 Royale	living	met	open	keuken	en	toegang	tot	

balkon,	luxe	open	keuken	vzv	div.	inbouwappara-

tuur,	eenvoudige	badkamer	met	doucheruimte	en	

wastafel,	3	slaapkamers;

•	 Het	appartementencomplex	beschikt	over	een	lift;	

•	 Parkeerplaats	te	huur	op	parkeerterrein	aan	achter-

zijde	appartementencomplex;

•	 Appartement	is	volledig	gelijkvloers	(geen	drempels);

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	235	m³.

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k. 

• Modern wonen in 4-kamer maisonnette met privé-
parking, 2 terrassen en uniek uitzicht over een grote 
binnentuin met waterpartij!

•	 Gelegen	op	de	begane	grond	en	1ste	verdieping	van		
appartementencomplex	“Korinthe”	in	het	hart	van		
“Park	Duijnwijk”,	in	een	autoluwe,	kindvriendelijke	
woonomgeving;

•	 Speels	ingedeelde	living	met	uitzicht	over	waterpartij		
en	toegang	tot	terras,	open	verbinding	naar	moderne	
semi-open	keuken	(vzv	div.	inbouwapparatuur)	met		
eetkamer,	moderne	badkamer	met	bad/douchecombi-
natie,	wastafel	en	design	radiator,	2	slaapkamers	met	
toegang	tot	2e	terras;

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

•	 De	gehele	woning	is	voorzien	van	fraai	laminaatparket	
(brede	vloerdelen),	de	wanden	zijn	gestuukt;

•	 Stijlvol	ingericht	en	uitstekend	onderhouden;	een		
maisonnette	om	direct	te	betrekken!

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	230	m³.

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.   

• Uitstekend onderhouden 3-kamer maisonnette met 
o.a. 3 balkons en fraai uitzicht op de duinen!

•	 Gelegen	op	de	2e	en	3e	verdieping	van	het	recent		
volledig	gerenoveerde	appartementencomplex		
“Residentie	Santhorst”,	op	een	steenworp	afstand		
van	strand,	boulevard	en	duinen;

•	 3e	verdieping:	woonkamer	met	fraai	duinzicht,	moderne	
keuken	vzv	div.	inbouwapparatuur	en	toegang	tot	balkon	
op	zuidoosten,	toilet	met	fontein;

•	 2e	verdieping:	gang	met	vaste	kastenwand,	moderne	
badkamer	met	o.a.	doucheruimte,	wastafelmeubel		
en	2e	toilet	,	2	ruime	slaapkamers	(voorheen	3)	met	
balkon;

•	 Volledig	voorzien	van	kunststof	kozijnen	en	dubbele	
beglazing;

•	 Appartementencomplex	beschikt	over	twee	liften	en	
afgesloten	parkeerterrein	voor	bewoners;

•	 Huurcontract	grote	hoekgarage	met	extra	bergings-
mogelijkheden	ter	overname;

•	 Woonoppervlakte	ca.	90	m²,	inhoud	ca.	235	m³.

Dr. De Visserstraat 9  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 498.000,- k.k. 

• Uitstekend onderhouden 50-er jaren half-
vrijstaande woning (2/1 kap) met riante voor- en 
achtertuin, garage en oprit voor meerdere auto’s!

•	 Gelegen	in	geliefde	woonomgeving	op	steenworp	
afstand	van	de	duinen	in	Zandvoort	Zuid	op	een	
perceel	van	ca.	391	m².;

•	 Royale	woonkamer	met	open	haard,	schuifpui	naar	
de	achtertuin,	eenvoudige	keuken	met	bar	en	toe-
gang	tot	achtertuin,	3	slaapkamers	op	1ste	verdieping	
en	4e	ruime	slaapkamer	met	dakkapel	op	zolder,	
moderne	badkamer	met	douche	en	wastafel;

•	 Deze	woning	beschikt	over	een	voortuin	op	het	
zuiden	en	een	besloten	ca.	25	meter	diepe	achtertuin	
op	het	noorden;

•	 Een	woning	verscholen	tussen	het	groen,	welke		
geheel	naar	uw	wens	verder	verfraaid	kan	worden!

•	 Woonoppervlakte	ca.	110	m²,	perceelgrootte	ca.		
391	m²,	inhoud	ca.	275	m³.

NIEUW

Blijven wonen in ‘Oud Noord’ nog steeds onzeker
In de gemeentelijke publicatie van 12 juli jongstleden, werd 
bekend gemaakt dat er een conserverend bestemmingsplan 
Oud Noord ter inzage ligt. De belangrijkste wijzigingsbe-
voegdheden in het plan zijn de bouw van een nieuwe brand-
weerkazerne en nieuwbouw van het Rode Kruisgebouw. De 
omstreden herontwikkeling van woningbouwvereniging 
EMM staat ook in het bestemmingsplan en de onrust keert 
in Oud Noord terug.

door Nel Kerkman

Initiatiefnemer, woningbouw-
vereniging EMM, stuurde in de-
cember 2006 een nieuwsbrief 
naar zijn huurders met nieuw-
bouwplannen die in 2007 zou-
den worden uitgevoerd. Het 
project houdt in dat in het 
najaar van 2007 tot in 2008 de 
huurders van het gebied Oud 
Noord (Nicolaas Beetslaan, 
Vondellaan, Bilderdijkstraat 
en Constantijn Huijgenstraat) 
worden uitgeplaatst om plaats 
te maken voor de oplevering in 
2010 van zorgwoningen.

Wat gebeurt er in 
mijn achtertuin?
Tijdens inspraakavonden wer-
den de huurders en omwo-
nenden op de hoogte gesteld 
van de herontwikkeling van 
de Rode Kruislocatie. De wo-
ningen die in de jaren 50 ge-
bouwd zijn voldoen niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Het 
betekent dat de duplex- en de 
eengezinswoningen gesloopt 
zullen worden. De EMM geeft 
aan dat daarvoor in de plaats 
gestapelde woningen worden 
gebouwd waarin mensen tot 
op hoge leeftijd kunnen blijven 
wonen. De bewoners die niet 
voldoen aan de vastgestelde 
leeftijdsgrens worden verwe-
zen naar het Sociaal Statuut 
van de woningbouwvereni-

ging. Zij mogen niet meer 
terugkeren naar hun oude, 
vertrouwde omgeving.

Toekomstplannen
Het voorontwerpbestem-
mingsplan werd in juni 2006 
ter visie gelegd. Daarin staat 
vermeld dat in de plaats 
van het gesloopte Rode 
Kruisgebouw, 51 woningen 
komen waarvan 12 zorgwonin-
gen voor somatische cliënten 
en 12 zorgwoningen voor psy-
chogeriatrische cliënten. Het 
‘te kleine’ Rode Kruisgebouw 
wordt vervangen en krijgt 
een functie als wijksteun-
punt voor ouderen. Onder 
het geheel komt een onder-
grondse parkeergarage van 
drie meter diep. De koopwo-
ningen in de Bilderdijkstraat 
blijven gehandhaafd. Tijdens 
alle inspraakavonden zijn er 
veel reacties gekomen op de 
wijzigingen, maar het heeft 
niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan geleid.

Plannen in de ijskast
Plotseling ontvingen de huur-
ders in het gebied rondom het 
Rode Kruisgebouw op 6 juli 
2007 een brief waarin EMM 
onder andere schrijft: “Voor 
het project Rode Kruisgebouw 
heeft men besloten de ontwik-
keling voorlopig stil te leggen. 
We gaan eerst onze toekomst-

visie bepalen voordat de plan-
nen verder ontwikkeld worden. 
Het betekent dat de planning 
(uitplaatsing eind 2007) zeker 
niet gehaald wordt. Verdere 
informatie volgt in novem-
ber.” De rust keerde terug bij 
de huurders en men kon weer 
rustig slapen. Niet helemaal 
waar, want juist in de vakan-
tieperiode legde de gemeente 
het ontwerpbestemmingsplan 
ter visie met daarin de omstre-
den wijzigingen van het Rode 
Kruisgebied.

Nog geen 
overeenstemming
In het bestemmingsplan 
worden twee wijzigingsbe-
voegdheden genoemd: de 
bouw van een nieuwe brand-
weerkazerne en het wijzigen 
van het Rode Kruisgebouw 
ten behoeve van maatschap-
pelijke voorzieningen, wonin-
gen en zorgwoningen, met 
een fictieve nokhoogte van 6 
tot 12,5 meter hoog plus een 
ambulancepost. De voorzitter 
van het Rode Kruis, de heer H. 
Wiedijk, vertelt bij navraag dat 
er geen intentieverklaring is 
met EMM. De zienswijze dat 
het Rode Kruisgebouw te klein 
is, wordt door Wiedijk weer-
legd. Het gebouw moet alleen 
voldoen aan de ARBO wet met 
betrekking tot nieuwe toilet-
ten en douches en met een 
eventuele uitbouwmogelijk-
heid op eigen grond. Hoewel 
het plan consoliderend is, 
staat er in het plan geen eco-
nomische uitvoerbaarheid wat 
juist voor het Rode Kruis, als ei-
genaar van het gebouw en de 
grond, toch zeer belangrijk is.

Wonen op eigen plek
Niet alleen bij de bibliotheek 
en de gemeente ligt het be-
stemmingsplan ter inzage. 
Ook op de gemeentelijke web-
site zijn alle 237 bladzijde in te 
zien. Vóór 24 augustus moeten 
de omwonenden, belangheb-
benden en vooral de huurders 
die in het gebied rond het 
Rode Kruisgebouw wonen hun 
zienswijze, schriftelijk dan wel 
mondeling, kenbaar maken. 
Daarna wordt het bestem-
mingsplan mét wijzigingsbe-
voegdheid voor goedkeuring 
aangeboden aan de gemeen-
teraad. Het is nog niet te laat 
om te reageren maar de tijd 
dringt.

Het Rode Kruisgebouw staat centraal in de bouwplannen in Oud Noord

Muziekfestival: geen Jazz, wel feest!
Er werd weer volop muziek gemaakt afgelopen weekend in 
Zandvoort. Naast de optredens in een aantal cafés en op het 
strand, stonden er ook drie podia door het dorp verspreid. Op 
het Dorpsplein muziek uit de jaren tachtig en negentig, op 
het Gasthuisplein rock en in de Haltestraat DJ’s en een saxo-
fonist die zorgde voor een wat jazzy opvulling.

Helaas ging het vaak succesvol-
le festival Jazz behind the Beach 
dit jaar niet door, vanwege te 
kort aan financiële middelen 
en minder medewerking van 
collega’s. In plaats daarvan was 
er een ‘normaal’ muziekfestival, 
met voor ieder wat wils. 

Verschillende muziekstijlen
Het was gezellig druk bij alle 
drie de podia. In het voorpro-
gramma van VanKessel op het 
Gasthuisplein stond het mei-
denduo PRB-Experience. De 
meiden, 13 en 14 jaar oud, wer-
den erg gewaardeerd door het 
publiek. Zij gaven ook wel een 
lekker en stoer optreden weg 
met o.a. covers van Jimi Hendrix. 
Op het Dorpsplein speelde de 
swingende coverband Too Hot 

to Handle met hun zelf bewerk-
te ’80 en ’90-er jaren disco en 
housenummers. Het wat jon-
gere publiek was te vinden in 
de Haltestraat, naast Café Neuf 
en tegenover de Chin Chin. Tot 
de laatste minuut werd hier op 
straat gedanst op de muziek van 
DJ’s Raymundo en Carl O. 

Goede sfeer
Het leukste van de muziekfesti-
vals in Zandvoort is toch wel dat 
jong en oud, inwoner en toerist, 
vuilnisman en makelaar allemaal 
bij elkaar komen en er samen 
een feest van maken. Er hing 
afgelopen weekend ook weer 
een goed sfeertje; het was lek-
ker weer, de biertjes waren groot 
en maar twee euro en de muziek 
ging door tot 01:00 uur!

Bijna botsing op NS-station
Het treinverkeer tussen Haarlem en Zandvoort heeft afgelopen 
zondagmiddag korte tijd stil gelegen door een bijna botsing. Een 
dubbeldeks intercity uit Amsterdam wilde Zandvoort binnen-
rijden op spoor 1. Op het Zandvoortse perron echter stond een 
sprinter op het punt om te vertrekken vanaf hetzelfde spoor.

In een poging om tijd te 
winnen, werd een ongebrui-
kelijke wissel toegepast. De 
machinist van de intercity 

miste daardoor het sein en 
botste bijna op de sprinter. 
Het geheel liep met een sis-
ser af.

Foto: Erwin van der Slik

De jonge meidenband PRB-Experience
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12e Strandschaaktoernooi
Op zaterdag 18 augustus aanstaande, zal voor de 12e keer het 
Strandschaaktoernooi worden gespeeld. Vanaf 12.00 uur tot 
circa 17.15 uur zullen bij strandpaviljoen Wander & Karin de 
stukken weer gezet gaan worden. Het maximum aantal spe-
lers dat mee kan doen is 84. De winnaar van vorig jaar, Pieter 
Roggeveen, zal ook dit jaar weer meedoen.

De indeling is weer in groepen 
van zes deelnemers op speel-
sterkte met een bedenktijd van 
20 minuten per deelnemer, een 
zogenaamd ‘rapid toernooi’ 
derhalve. Totaal mag een par-

tij dus 40 minuten duren. Per 
groep van 6 deelnemers is er 1 
beker beschikbaar en voor de 
winnaar van groep 1 staat de 
de ‘Jan Berkhout’ wisselbeker 
klaar. Tevens zal een dinerbon 

voor 2 personen, beschikbaar 
gesteld door strandpaviljoen 
Wander & Karin, onder alle 
deeln emers worden verloot. 
Inschrijven voo r dit toernooi 
is nog tot vrijdag 17 augustus 
17.00 uur mogelijk via: Edward 
Geerts, tel. 5717978 of Ruud 
Schiltmeijer, tel. 5717272 of via 
e-mail: ruudzandvoort@het-
net.nl, onder vermelding van 
naam, woonplaats, club en 
speelsterkte (ELO-rating) in 
verband met de indeling. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 7.

John Boedhoe heeft zijn plek gevonden
Voor de nieuwe bewoner John Boedhoe is ‘ontdek je plekje’ 
voorgoed verleden tijd. Met gepaste trots laat hij zijn appar-
tement in Zandvoort Noord zien waar hij net 1 maand woont. 
John weet het zeker: hier wil hij nooit meer weg. Zo denken 
ook de 16 andere bewoners van het nieuwe complex erover. 
Voor kort waren ze nog cliënten van Nieuw Unicum maar ze 
hebben, net als John, gekozen voor een nieuwe uitdaging om 
zelfstandig te gaan wonen.

tekst en foto 
Nel Kerkman

Het is een grote be-
slissing als je van 
een grote woon-
vorm, waar bijna 
alles voor je wordt 
gedaan, verhuisd 
naar een kleinere 
woonvorm waar je 
bijna alles zelf moet 
doen. Natuurlijk is er 
24 uur begeleiding 
en je appartement 
is op maat gemaakt 
en is technisch pi-
cobello aangepast. 
Maar dankzij een 
lichamelijke beper-
king, is het een flinke 
sprong in het diepe.

Welkom
John Boedhoe is al 9 keer ver-
huisd tussen allerlei woon-
vormen en huizen. Hij heeft 
Nieuw Unicum al een keer 
verruild voor Velserbroek maar 
ook daar kon hij het niet vin-
den. Gelukkig was er de moge-
lijkheid om weer terug te gaan 
naar Zandvoort. Daar kwam 
het aanbod om zelfstandig in 
een wijk te gaan wonen. Voor 
John dé kans en zo te zien ze-
ker geen verkeerde. Via allerlei 
slimme technische aanpas-
singen (aangebracht door de 
technische dienst van Nieuw 

Unicum) ziet John met zijn 
video-oproepsysteem dat ik 
voor de voordeur sta. De en-
treedeur opent John met een 
draadloze zender die aan zijn 
rolstoel bevestigd is. Trouwens, 
alle deuren, zelfs zijn balkon-
deur, wordt met dit unieke 
apparaatje elektrisch geopend 
en gesloten. De brede ingang 
van het appartement nodigt 
uit om verder te gaan.

Alles nieuw
In zijn woonkamer is, op een 
paar dierbare herinneringen 
na, alles nieuw. Een gedeelte 

heeft Nieuw Unicum bekos-
tigd zoals kasten, gordijnen, 
een aangepast bed en een 
eigen tillift. Via een aanvraag 
bij de Stichting Vrienden van 
Nieuw Unicum heeft John 
een nieuwe TV en nieuwe 
meubels gekregen. Dit is on-
der andere mede mogelijk 
gemaakt door de schenking 

van de geweldige ac-
tie van Kaashuis Tromp 
aan Stichting Vrienden 
Nieuw Unicum. John 
heeft alles zelf mogen 
kiezen en ervaart het 
appartement als ‘echt 
zijn eigen huis’.

Zelfstandig 
De vele faciliteiten rond-
om het wooncomplex 
zorgen ervoor dat de 
nieuwe bewoners snel 
kunnen integreren in de 
wijk. John heeft al leuke 
contacten gemaakt en 
gaat 1 keer per week 
lunchen in het nieuwe 
gebouw van Pluspunt. 
Ook verheugt hij zich 
op de eerste muzikale 
happening in Pluspunt. 
John geniet van zijn 

vrijheid ondanks dat hij alle 
hulp- en begeleidingsvragen 
zelf moet regelen. Samen met 
de huishoudelijke begeleiding 
moet John ervoor zorgen dat 
zijn appartement schoon 
blijft. Hij inventariseert zelf 
wat er nodig is en bestelt het 
via de begeleiding of hij moet 
het zelf gaan kopen. Voor John 
geen enkel punt. Ondanks zijn 
beperking voelt hij zich als een 
vis in het water. Zijn avontuur 
is een maand oud! Over een 
jaar sta ik weer bij hem op de 
stoep om te horen of hij nog 
steeds een bofkont is.

Cash en Carry
Italiaanse delicatessen

wijnen
Lijnbaan 77, 1969 ND Heemskerk

Tel. 0251-247204, Fax 0251-249504
www.smeraglia.nl

Smeraglia

 groothandelHoreca

DAMES LET OP: A.S. ZONDAG 12 AUGUSTUS
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag bestaat uit 3 onderdelen: workshop, presentatie Stephanlijn 
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE ULTIMATE-FACE-LIFT …DAMES WEIGER DE NAALD EN
ERVAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN FACE-LIFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187 
www.neverstoptrying.nl
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Zomer duurde slechts 
twee dagen dit jaar…

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 19-20 21 22 21 

Min 14 14 15 14

Zon 20% 25% 30% 30%

Neerslag 60% 40% 30% 40%

Wind nnw. 4 nnw. 4 wzw. 4 wnw. 4

Een zich razendsnel opbou-
wend hogedrukgebied be-
zorgde ons dit fraaie weer en 
gaf vooral op zaterdag een 
knalblauwe mediterrane lucht. 
Zondag werd met een hete 
zuidooster lucht aangevoerd 
met op de westerstranden 30 
graden. Volgens kenners was 
het de drukste stranddag in 
vijftien jaar tijd!

De meeste mensen denken 
dat het in het oosten van het 
land altijd het warmst wordt, 
maar met een aflandige wind 
heeft het (zuid)westen van 
Nederland niet zelden de 
hoogste maxima. Immers, 
deze gebieden bevinden zich 
op het eindtraject van de war-
me luchtstroom. Naarmate de 
lucht vanuit het Ruhrgebied 
bijvoorbeeld de Randstad heeft 
bereikt is deze inmiddels maxi-
maal opgewarmd en route. 
   

Het weerkundige motto voor 
(de rest van) deze week luidt 
eigenlijk ‘terug bij af’, want 
na de prachtige ‘mooiweerim-
puls’ hebben we gewoon weer 
pas op de plaats gemaakt in-
middels met normale tem-
peraturen en de vertrouwde 
neerslagkansen. 

Woensdag was een aardige 

dag met (nagenoeg) droog 
weer en regelmatig zon.  
Donderdag met name en ook 
vrijdag waarschijnlijk nog 
zijn er buienkansen waarbij 
de dagtemperatuur op zo’n 
20 graden uitkomt. De zon 
maakt ook nog wel wat uren 
tussendoor. 

Het komende weekeinde zou 
dan weer wat stabieler moe-
ten worden in Zandvoort en 
Bentveld met een lichte stij-
ging van de temperatuur, maar 
helemaal veilig lijkt het niet uit 
te pakken, want buienbren-
gende storingen loeren op de 
Nederlandse grondgebieden. 
De meest optimistische vari-
ant is vrij zonnig en tempera-
turen tussen 21 en 24 graden 
(wellicht even redelijk strand-
weer) en het poverste scena-
rio regelmatig een bui bij 20 
graden.

Al met al blijft het weer dus zo-
als we het al wekenlang heb-
ben en kunnen we eigenlijk 
voorzichtig concluderen dat 
de kans op een echte hittegolf 
nihil zal zijn deze augustus, of 
het zou richting einde maand 
en begin september nog moe-
ten lukken…

weerman Marc Putto

Afgelopen zaterdag en vooral zondag waren misschien wel 
de beste dagen van deze hele zomerperiode. De titel hier-
boven is uiteraard wat ironisch bedoeld, want hoewel het 
voorbije weekeinde zonder meer briljant weer opleverde, 
hebben we al meer mooie weekeinden gehad in deze vol-
gens velen slechte zomer.

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

John Boedhoe in zijn nieuwe appartement

Vraagprijs: € 675.000,= k.k.

Greeven, úw actieve NVM Makelaar!

Zéér mooi, sfeervol en hoogwaardig  
afgewerkte bovenwoning welke v.v. luxe  
en authentieke details zoals fraaie “kamer  
en suite” deuren. Het beschikt over  
3 slaapkamers en is centraal gelegen.

• Schitterende keuken v.v. SMEG gaskookplaat 
en BORETTI oven;

• Zéér hoog plafond (3,50 m) met sfeervolle 
ornamenten;

• Woonoppervlakte: ca 105 m2.

Wonen aan de boulevard in een zéér luxe en 
riant appartement (voorheen 2 separate ap-
partementen) met een panoramisch uitzicht 
over zee. Het is gelegen op de 1e verdieping 
van Residence d’Orange. Het is in 2005 geheel 
verbouwd met luxe materialen en verkeert 
in een top conditie! Dit appartement moet 
van binnen bekeken worden voor een goede 
indruk!
• 3 Slaapkamers, royale living, zeer luxe  

keuken 2 Badkamers (1 met stoomcabine);
• Woonoppervlakte ca. 170 m2!!!!

3+5
Zandvoort

In rustige en kindvriendelijke omgeving is 
deze sfeervolle woning gelegen. De woning 
beschikt over een plaatsje op het zuiden en 
een achterom. Er zijn goede parkeermogelijk-
heden in de directe omgeving.
• De woning heeft de beschikking over  

3 slaapkamers;
• Verzorgde keuken in U- opstelling v.v.  

diverse inbouw apparatuur;
• Woonoppervlakte: ca. 100 m2, perceel-

oppervlakte 74 m2.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 

Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij 
voor 0,95 %

Schuitengat 

Vraagprijs: € 247.500,= k.k.

5
Zandvoort

Da Costastraat 

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

74 a
Zandvoort

Kostverlorenstraat 

Luxe!

Sfeervol!

Gezin!
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Let op!
 Zaterdag 18 augustus

Karaoke 
wedstrijd!

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

Onze visspecialiteiten zijn:

(On)gewoon lekker,
maar………………

lekker (on)gewoon!
Voor:

de dikke zomerschol, 
onze bekende wokmosselen,

mosselpannetje, 
Noordzee delicatesses.

Reserveren: 023-5715660

Augustus Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Koe Lo Yuk

* Kipblokjes in Kerry 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*

Zondag 12 augustus
Zandvoort(A)live 

After party 
Aanvang: 23.30 uur

Diverse DJ’s

direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785
Wegens vakantie gesloten 

van 12 augustus t/m 2 september

De krant lezen op internet?
Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen!

www.zandvoortsecourant.nl

Full – en parttimers gezocht

Bel Patrick Berg: 06-51353653

Standplaats Boulevard barnaart, 
tegenover hotel Sea Spirit van Center Parcs

Zandvoort Alive: 
2 dagen lang feesten!

Komend weekend is het voor het eerst in de geschiedenis 
van Zandvoort Alive dat er twee dagen achter elkaar dit ge-
weldige festival bij de deelnemende strandpaviljoens op de 
agenda staat. Twee dagen vol met live optredens van diverse 
bands en een heel scala aan top DJ’s op maarliefst vijf podia!

De volledige line-up van Zandvoort Alive:

Zondag 12 augustus

Skyline (13): 
GirlsLoveDj’s met een live optreden van 
de Mystery Live band en de DJ’s: Tony Cha 
Cha, Missing Links, Mr. Speak, Toby Paul 
en Mr. Baguz.

Bruxelles aan zee (14): 
DJ’s: El Deider, Sven Prinsen, Peter den 
Heyer en Marcel Smith.

Live op het podium tussen 
Mango’s en Bruxelles: 
Buckwheat, Jazzip, Bow Legs en Pedro 
del Gado’s.

Mango’s Beachbar (15):
 Luxlife met de DJ’s: Laidback Luke, 
Raymundo, Tettero, JR Dallas en een live-
optreden van Cyril Directie.

Meijer aan zee (16): 
Taittinger aan Zee met de DJ’s: Tony 
Flexx & Bart B More, Yorrick, Erik en Red 
Monkey. 

“We hebben eens geïnventa-
riseerd bij onze buren op de 
boulevard hoe zij tegenover 
het Zandvoort Alive festival 
staan. Hieruit bleek dat de 
meesten met het festival op 
zich geen problemen hebben. 
Alleen is het niet hun soort 
muziek en daar konden ze 
overheen komen. Toen zijn 
we gaan praten en gaan nu 
proberen om het enige grote 
festival dat gratis te bezoeken 
is, over twee dagen in hetzelf-
de weekend te laten plaats-
vinden”, zegt Ronald Vos van 
strandpaviljoen Skyline. 

Vorig jaar was het festival 
tot drie keer toe in het water 
gevallen. “Dit jaar nemen we 

geen risico. Als de weersver-
wachting slecht is, gaat het 
hele gebeuren onder zeil. We 
zetten dan grote partyten-
ten op en dan kan iedereen 
droog naar de muziek luiste-
ren en meeswingen”, aldus 
Vos.  Ronald weet waar hij het 
over heeft want hij is, samen 
met zijn broer Oscar, al vanaf 
het begin met Zandvoort Alive 
bezig. 

Aan de line-up ligt het in ieder 
geval niet. Die ziet er super uit 
en daar kunnen een hoop gro-
tere festivals nog een puntje 
aan zuigen. Bij Skyline is het 
hele weekend een DJ-feest met 
Girls Love DJ’s, in Amsterdam 
een regelrechte tophit.

Zaterdag 11 augustus

Skyline (13): 
GirlsLoveDJ’s met de DJ’s Gregor Salto, 
Madskillz, Raymundo, Missing Links, 
Martein, Wurtz & AA Beats, Danny de 
Funk en TomDamienLo.

Bruxelles aan zee (14): 
Loveboat Party met de DJ’s: Whiplash, 
Flits & Nix en Charlie.

Live op het podium tussen 
Mango’s en Bruxelles: 
The Sheer, Saskia Laroo en Tipi 800.

Mango’s Beachbar (15): 
Luxlife met de DJ’s: Tettero vs Sven, 
Brian S, Victor Coral, Matt Styles. Live 
optredens van Saxlive en Norman 
Soares.

Meijer aan zee (16): 
T-Dansant aan Zee met de DJ’s: Bingo 
Players, Sander Hocke, Mystery DJ, 
Fused Funk en TheDike.



DIT MAG U NIET MISSEN !

VOOR JONG & OUD

- Door het gehele centrum

- Ruim 300 kramen

- Veel kinderattracties

- Diverse optredens

ZONDAG 12 AUG.

In de Haltestraat bieden 
Confet’ti (grote kortingen op 
kleding en tassen), NG New Man  
Casuals (50% korting op alle 
jeans) en Belli e Ribelli (kinder-
kleding vanaf € 5) aantrekkelijk  
aanbiedingen. Ook parfumerie  
Moerenburg doet goed mee. 
Diverse geuren worden voor mi-
nimaal de helft van de normale  
prijs aangeboden. Sea Optiek 
doet alle monturen van Jean  
Paul Gaultier en John Richmond 
met maar liefst 50% korting de 
deur uit en de grote dorst kan 

Zondag weer feestmarkt
Komende zondag is het centrum van onze woon-
plaats weer volledig ingenomen door de kramen 
van de Zomerfeestmarkt. Circa 350 kraampjes zul-
len de bezoeker van alles en nog wat aanbieden. 
Niet alleen marktkooplieden van buiten Zand-
voort zullen met aanbiedingen komen. Ook diverse 
Zandvoortse ondernemers in de Kerkstraat, aan het 
Kerkplein, in de Haltestraat en aan de Grote Krocht 
hebben voor deze bijzondere markt aantrekkelijke 
aanbiedingen voor u!

in die winkelstraat goed bij 
café Neuf worden weggewerkt. 
Met het nieuwe tapsysteem 
van hun bierleverancier, het 
zogenaamde extra cold beer 
van Heineken, zorgen zij voor 
bier van 0°C dat in gekoelde 
glazen wordt geschonken.

Grote Krocht
Op de Grote Krocht zetten 
Rosarito (op de kraam diverse 
koopjes maar ook Bh’s en slip-
jes vanaf € 5) en Shanna’s 
(40% korting op diverse tas-

Culinair
Ook is door organisator 
Ferry Verbruggen uitge-
breid aandacht besteed 
voor de inwendige mens. 
Over de hele 
markt verspreid 
staan diverse 
kramen met  
lekkere hap-
jes uit verre 
landen. Op 
dit culinaire 
terrein zijn 
natuurlijk ook diverse 
Zandvoortse onderne-
mers zeer actief.

Entertainment
De organisatie biedt 
ook een aantal attrac-
ties gratis aan. In het 
centrum komen twee podia 
waarop diverse artiesten de, 
hopelijk vele, Zandvoort-gan-
gers een breed scala aan ver-
maak zullen voorschotelen. 
Genoemd mag worden de 
‘Sergeant Wilson show’. Een 
show gestoeld op de tijd van 
vlak na de oorlog toen orkes-
ten als dat van Glenn Miller 
hoogtijd vierden. Ook is er veel 
aandacht voor de kinderen. 
Op een aantal plaatsen staan 
gratis kinderattracties die voor 
nog meer feestvreugde zullen 
gaan zorgen. Ook de straatar-
tiesten kunnen natuurlijk niet 
meer ontbreken. Van muziek 
tot pantomien is er zon-
dag in het centrum van 
Zandvoort te vinden.

sen en teenslippers voor  
€ 3,50) hoog in. Beide zaken 
zijn trouwens de gehele dag 
gewoon geopend en Rosarito 
heeft zelfs de nieuwe winter-
collectie al in huis!

Kerkstraat/Louis 
Davidsstraat
In de Kerkstraat zijn het met 
name de Music Store (3 cd’s 
voor € 25) en Bibi for Shoes 
(opruiming van de collectie 
voor heel leuke prijzen) die op-
vallen. Ook twee ondernemers 
uit de Louis Davidsstraat zullen 
aan de Zomerfeestmarkt deel-
nemen. Greeven Makelaardij 
staat er weer gezamenlijk met 
Motorhuis Haarlem Zuid; op 
de markt van vorig jaar konden 
door middel van een prijsvraag 
mooie prijzen gewonnen wor-
den. Dit jaar doet men er nog 
redelijk geheimzinnig over. 
Degene die zijn dvd-collec-
tie wil uitbreiden moet bij 
Videoland zijn dat ex-rental 
dvd’s aanbiedt: slechts € 20 
voor 10 dvd’s.

mede mogelijk  gemaakt door:

Zandvoort Alive
De markt wordt weer georga-
niseerd samen met Zandvoort 
Alive, het alom bekende mu-
ziekfestival op het strand dat ’s 
Middags om 16.00 uur begint 
en duurt tot 00.00 uur.
 

De organisatie van de jaar-
markten, waarvan er drie per 
jaar plaatsvinden, is in han-
den van de ondernemersver-
eniging OVZ en Pole Position. 
Voor actuele informatie: 

www.zandvoort-
promotie.nl of 

tel. 5737355

u komt toch ook ?

DE ENIGE ECHTE VAN

ZOMER
MARKT
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C U L T U U R

door Nel Kerkman

Beeld van de zee
De sculptuur ‘the Seas 
of She’ van kunstenaar 
Mark Sjerps heeft lang op een 
plaatsing, in de Zeereep aan de 
Boulevard Paulus Loot, moeten 
wachten. In juni 2004 werd 
het bronzen beeld al aan de 
gemeente ter bruikleen aan-
geboden en aanvaardt, waar-
na het college gezorgd heeft 
voor de benodigde vergunnin-
gen. Bij het aanwijzen van de 
plek nabij strandpaviljoen Take 
Five kwamen drie bezwaren 
bij de gemeente binnen van 

beeld. De gestileerde 
vrouwenfiguur staat 
op hoge lieslaarzen 
vanaf de Zeereep uit 
te kijken naar de ver-
te. Misschien is het 
een begin van een 
beeldenroute langs 
de boulevard?

Mark Sjerps
Eind jaren tachtig is 
Mark Sjerps als au-
todidact begonnen 
met een eigen stijl te 
ontwikkelen. In 1993 
kreeg hij even ge-
noeg van het ‘moe-
ten produceren’ aan 
galeries die zijn werk 
wilden exposeren. Hij 
nam een zeven jarige 
adempauze en kreeg 

daarna een opdracht voor een 
groot brons ‘a gift of water’ van 
een particulier uit Zandvoort. 
Met deze opdracht begon de 
start voor een nieuwe stijl 
waarin hij vormen weglaat 
(er is altijd maar een arm bij 
zijn sculpturen). Door de ban-
den van moederskant is Sjerps 
verbonden aan Zandvoort en 
woont en werkt hij in de bad-
plaats. Zijn atelier is in de oude 
Mariaschool gevestigd.

omwonenden. De plek voor 
het beeld werd meer richting 
Zuid verschoven.Maar ook hier 
tekenden Zandvoorters weer 
protest aan omdat men meen-
de dat het beeld zou gaan 
‘fluiten’ door de aangebrach-
te openingen. Ondersteund 
met een handtekeninglijst 
en protestbrief is alles uitein-
delijk in der minne geschikt 
en onthulde wethouder Gert 
Toonen (Kunst en cultuur) het 

Beeldhouwwerk: 
 the Seas of She, 2006
Materiaal: 
 Brons  
Afmeting/hoogte:  
 2.82 m (geen sokkel)
Plaats: 
 Boulevard Paulus Loot
Eigenaar:  
 Stichting Kunstcircus 
 in bruikleen 
 Gemeente Zandvoort
Beeldhouwer: 
 Mark Sjerps

Beeldig Zandvoort

Buurtbarbecue vraagt om vervolg

Door een aantal sponsors 
werd het mogelijk om het 
eten en drinken voor een zeer 
schappelijke prijs aan te bie-
den aan de bewoners van het 
woonerf. Een springkussen 
voor de kleinere bewoners 
stond ook gereed. 

Dutch Blues Brothers
Hoogtepunt was een op-
treden van de Dutch Blues 
Brothers die alle handen 
menigmaal op elkaar kre-
gen. Malle fratsen gelardeerd 

met veelal rare danspassen, 
en dat bij 25°C! Deze band 
treedt voor een klein bedrag 
op en dat wordt dan weer 
gebruikt om voor gehandi-
capten op te treden. Twee 

De buurtbarbecue die bewo-
ners van een woonerf aan de 
Brederodestraat afgelopen 
zaterdag hadden georgani-
seerd, is goed in de smaak 
gevallen. En wel zo goed dat 
er al gesproken werd om het 
komend jaar weer zoiets te 
organiseren.

vliegen in één klap derhalve. 
Ook u kunt deze bijzondere 
groep contracteren. Kijkt u 
even op www.dutchblues-
brothers.nl, daar staan alle 
gegevens op.

Het in de schoot van Zandvoort geworpen folkloristisch dans-
festijn slaat helemaal aan bij zowel de Zandvoorters als de 
toeristen. Krap twee weken geleden kwam het verzoek van 
de gemeente Edam of er interesse was voor een groot aantal 
volksdansgroepen uit alle windstreken van de wereld.

Edam heeft dit jaar 650 jaar 
stadsrechten en om dat te vie-
ren vinden er het hele jaar door 
activiteiten plaats. Zo zijn ook 
deze volksdansgroepen van-
uit de hele wereld naar Edam 
gehaald. Omdat in Edam al-
leen ’s avonds gedanst mocht 
worden, nam de organisatie 
contact op met de gemeen-

te Zandvoort en die ‘hapte’ 
direct toe. Vanaf afgelopen 
dinsdag tot en met komende 
vrijdag treden van 11.00 tot 
14.00 uur de diverse groepen 
op het Raadhuisplein en het 
Badhuisplein op. De groepen 
worden begeleidt door leden 
van onze eigen folkloristische 
groep De Wurf.

Folklorisch Dansfestijn

Afgelopen dinsdag is ter 
hoogte van strandpaviljoen 
Skyline een ‘legomannetje’ 
aangespoeld. Normaal ge-
sproken geen opzienbarend 
nieuws ware het niet dat dit 
‘legomannetje’ de respec-
tabele hoogte heeft van 2,5 
meter!

Toen mede-eigenaar van 
Skyline Oscar Vos dinsdag-
ochtend vroeg zijn bedden uit 
ging zetten, dacht hij in eerste 
instantie dat er een bedje van 
hem in zee dreef. “Dat gebeurt 
wel eens meer, maar toen ik 
er meer aandacht aan schonk 
kwam er heel iets anders uit 
zee: een gigantische legoman. 
Ik heb ze vroeger wel gekend, 
zelfs mee gespeeld, en dit is 
een exacte replica maar dan 
vele malen groter”, aldus 
Oscar.

Late 1 aprilgrap?
Toeval of niet maar deze krant 
kreeg een e-mail van een kun-
stenaar, die ook de decoraties 
in Aboriginals-style heeft 
gemaakt, die het paviljoen 

van de ‘broertjes’ Vos sieren, 
waarin hij meldde dat zo een 
‘poppetje’ was aangespoeld. 
Velen dachten derhalve dat dit 
’n een of ander kunstproject 
was. Navraag bij de kunste-
naar leverde ook niets meer op. 
Hij zegt van niets te weten al-
leen dat hij, samen met Oscar 
Vos, ’s ochtends de legoman in 
zee zag drijven. Het is en blijft 
derhalve een aangespoeld 
‘legomannetje’ van 2,5 meter 
hoog. Misschien een nieuw 
item voor het Juttersmu-ZEE-
um? En uh heren, volgend jaar 
graag vlak voor 1 april aanle-
veren!

‘Legomannetje’ aangespoeld

OP DE KRAMEN ECHTE KOOPJES!
• BH’s + slipjes v.a. € 5,-
• KLEDING o.a. shirtjes, 
  broeken, rokjes enz. v.a. € 5,-

In de winkel hangt al een deel
van de nieuwe najaarscollectie!

OP = OP

OOk AANwEZIG Op DE ZOMERMARkT:

Staat ook op de 
zomermarkt.
Gehele collectie, kleding, 
sieraden, slippers enz:
voor de helft van 
de prijs!

Ook wij staan op de 
Zomermarkt!

NG New Man Casual

Ook op de Zomermarkt 
met leuke 

zomercollectie 
aanbiedingen

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

La Bonbonnière
Ook op de markt met terras

Is ook op de markt!
Wij maken u nieuwsgierig
met onze mazzeltassen:

U koopt een tas voor € 5,-
maar wat is de waarde …???

Slijterij Beems v.o.f.

Tijdens voorjaarsmarkt open vanaf 12.00 uur.
Voor de winkel een kraam met allerlei  
paper tools o.a. 3 dimensionale 
werken van Anton Pieck!
Gemaakt door mevr. Beems
Gall& Gall, Grote Krocht 24, 2042 LW Zandvoort
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20
2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30    Tel: 023 571 73 73

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

PlusPunt Is vErhuIsD
Woensdag 4 juli zijn wij verhuisd naar onze nieuwe 
locatie. Inmiddels zijn we telefonisch weer bereikbaar. 
Via de mail is dit helaas nog niet mogelijk. Hier wordt 
momenteel hard aan gewerkt. We vragen hiervoor 
uw begrip.

Ook benieuwd hoe wij er bij zitten? Kom gerust eens 
langs voor een kopje koffie en laat u betoveren door 
het decor.

Ons nieuwe adres:
Pluspunt  Wonenplus  
Flemingstraat 55 Flemingstraat 55
2041VW Zandvoort 2041 VW Zandvoort
023-5740330  023-5740345

vaCaturEs
Wegens uitbreiding van uren zijn er diverse vacatures 
beschikbaar bij NSO De Boomhut.
Kijk voor het huidige aanbod op onze website. 

aCtIvItEItEn julI & augustus 
Open eettafel: Iedere dinsdagmiddag Open eettafel 
in de bibliotheek. Tijd 12.20-14.30
Iedere donderdag bij Pluspunt in ons nieuwe gebouw 
aan de Flemingstraat 55. Tijd: 12.30-14.30

Duinwandeling
Elke Woensdagochtend 10.00 uur verzamelen, voor wie  
zin heeft bij Pannenkoekenhuis Duinrand. Wandelen 
in de Duinen 1 á 1½ uur . Entree waterleidingduinen 
en koffie achteraf is voor eigen rekening.

MokuM In ZanDvoort -ZoMEr EDItIE
Vrijdag 17 augustus is er een speciale zomer editie van  
Mokum in Zandvoort. Deze middag wordt gehouden 
in de nieuwe locatie van pluspunt aan de Fleming-
straat 55 in Zandvoort Noord (naast de Vomar)

Deze middag staat in het teken van bekende Amster-
damse artiesten.  We zullen een aantal fragmenten 
laten zien van o.a. Wim Sonneveld, Andre Hazes, Youp 
van het Hek en een aflevering van het schaep met de 
vijf poten. Om de Amsterdamse sfeer op pijl te hou-
den worden er ook Amsterdamse hapjes geserveerd. 
Dit alles voor het schamele bedrag van 2 euro!

Voor de mensen die het nieuwe onderkomen van 
Pluspunt nog niet kennen wordt er ook een rondlei-
ding  gegeven. 
Heeft u Amsterdams bloed door uw aderen lopen 
kom dan vrijdag de 17e naar Pluspunt. 

Voor mensen die slecht ter been zijn kan men  
gebruik maken van de belbus. 023 571 7373
Voor meer informatie kan men bellen naar 5740330

oPEn Dag 1 sEPtEMbEr van 13.00 tot 22.00 uur
Spectaculair feest voor iedereen. Met o.a. Het Zand-
voorts mannenkoor, presentaties muziekschool New 
Wave en Studio 118, kinderactiviteiten, de Zandvoortse  
band G-ods, diverse workshops en presentaties nieuwe  
cursus seizoen, brazilaanse klanken en markt op het 
plein en s’avonds een DJ en de groep Van Kessel sluit 
de dag af met een spetterend optreden…

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Wil je eindelijk je droom verwezenlijken?
Wil je ontdekken wat je leuk vindt?
Wil je meer inzicht in jezelf en anderen?

MOMENTUM - Advies & Coaching - Simone Königs
Bel voor informatie: 06 54357575 of 
Kijk op de website: www.bereikjedoelnuwel.nl

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Meer fietsongevallen bij 55plussers
Bij de huidige temperaturen trekken veel ouderen er weer 
met de fiets op uit. Een beetje lichaamsbeweging en genieten 
van het mooie Hollandse landschap. Toch is uitkijken de bood-
schap, er gebeuren bij 55plussers nog altijd teveel onnodige 
fietsongevallen.

De paden in, de lanen uit. Een 
stralende zon nodigt uit om 
de fiets te pakken. Fietsplezier 
en frisse lucht, gecombineerd 
met de noodzakelijke bewe-
ging. Met de tweewieler er-
opuit trekken is weer ín, ook 
bij ouderen.

Eenzijdige ongevallen 
Bij tweederde van de fiets-
ongelukken van 55plussers is 
sprake van een zogeheten een-
zijdig ongeval. Dat wil zeggen 
dat er geen andere verkeers-

deelnemers bij betrokken zijn. 
Meestal gaat het om een val 
van de fiets. Botsingen met 
bijvoorbeeld verkeerspalen of 
vluchtheuvels komen minder 
voor. Bij één op de vijf fiets-
ongevallen wordt het letsel 
veroorzaakt door een botsing 
met een voertuig, voetganger 
of andere fietser. 

Stijgende aantallen
Even niet opletten en een 
fietsongeval is snel gebeurd. 
Het aantal 55plussers dat 

vanwege een fietsongeval in 
het ziekenhuis belandt, is de 
laatste jaren flink gestegen. 
Dat wijst een onderzoek van 
Consument en Veiligheid uit. 
Landelijk gezien belanden per 
jaar vanwege een fietsongeval 
zo’n 3.400 mensen van 55 jaar 
of ouder in het ziekenhuis. De 
laatste jaren is het aantal zie-
kenhuisopnamen met bijna 
één kwart gestegen. De helft 
van de mensen is 75 jaar of 
ouder. Ouderen vinden fietsen 
vooral gezond, ontspannend, 
goed voor het milieu en be-
langrijk voor het behoud van 
zelfstandigheid.

Tips
Al meer dan dertig jaar geeft 
de Fietsersbond praktische 
hints en tips. Speciaal voor 
ouderen gelden deze: Neem 
de veiligste route, ook al is 
dat een blokje om; Kies een 
rustig tijdstip van de dag; 
Neem ruimte, zorg dat u ge-
zien wordt; Op- en afstappen 
is bij een damesfiets makke-
lijker (óók voor heren); Stap 
bij moeilijke kruispunten af 
en steek over met de fiets 
aan de hand. Zie ook: www. 
fietsersbond.nl

Historisch  onderzoek, een boeiende hobby
Hét historisch informatiecentrum voor Noord-Holland is het 
Noord-Hollands Archief.  Bezoekers kunnen er niet alleen te-
recht om te snuffelen in de geschiedenis van de provincie, 
maar ook is er een nieuw cursusprogramma verschenen.

Ook op de website van het 
informatiecentrum zijn ge-
gevens te vinden over de ge-
schiedenis van de hele pro-
vincie,  in het bijzonder van 
de regio Kennemerland (on-
dermeer van Zandvoort). 

In september 2007 gaat het 
nieuwe cursusprogramma van 
het Noord-Hollands Archief 
van start. De cursussen en 
workshops zijn bestemd voor 
iedereen die historisch onder-
zoek wil verrichten. Er worden 
wel eisen gesteld aan de voor-
opleiding. Wie oude hand-
schriften wil leren lezen, kan 
bijvoorbeeld de cursus paleo-

grafie voor beginners volgen. 
Voor degenen die hun stam-
boom willen gaan onderzoe-
ken is de cursus ‘Genealogie 
voor beginners’ uitermate ge-
schikt. De cursussen bestaan 
uit een of meerdere dagdelen, 
waarbij de cursist meestal on-
der leiding van de docent aan 
de slag gaat met archiefma-
teriaal. Een aantal cursussen 
wordt meerdere keren per jaar 
gegeven, zowel ’s avonds als 
overdag.

Behalve cursussen worden in 
het Noord-Hollands Archief 
ook rondleidingen gegeven. 
Tijdens deze kostenloze rond-

leiding worden de bezoekers 
wegwijs gemaakt in de studie-
zaal en krijgen een kijkje in het 
depot, waar ‘archiefschatten’  
bewaard worden.  Voor groe-
pen organiseert het Noord-
Hollands Archief op afspraak 
rondleidingen in de studiezaal 
en/of in het depot.

Het Noord-Hollands Archief is 
te vinden in Haarlem; in de his-
torische Janskerk , Jansstraat 
40 en in het gebouw aan de 
Kleine Houtweg 18.  
Zie www.noord-hollandsar-
chief.nl.

Hè, hè, lekker uitgerust
weer volkomen tot  uw dienst!

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

Geachte mevrouw, mijnheer,

Tussen Zandvoor t en 
Bloemendaal aan Zee 
ligt alweer een poosje een 
aparte, vrije busbaan. Sinds 
mei dit jaar is daar op de 
Zeeweg tussen Bloemendaal 
aan Zee en Overveen een 
vrije busbaan bijgekomen. 
Ook al ben ik een fervente 
aanhanger en gebruiker 
van het openbaar vervoer 
(OV), enige twijfel over de 
efficiency van de genomen 
-vooral infrastructurele- 
maatregelen om de lijn tus-
sen Zandvoort en Haarlem 
open te houden, is mij niet 
vreemd. Wie met enige re-
gelmaat van de route ge-
bruik maakt weet dat de met 
veel geld gecreëerde ruimte 
zelden nodig is. Verder is 
het treurig stemmend dat 
lijn 84 vaak leeg of met een 
of twee passagiers over de 
vrije baan tussen Zandvoort 
en Bloemendaal aan Zee 
heen en weer rijdt. Zou een 
kleiner busje, op hoogtij da-
gen aangevuld met nog een 
paar, niet veel beter zijn? 
Maar daar gaat dit schrij-
ven niet over. Dat gaat over 
zondag jl. toen alle critici de 
mond had kunnen worden 
gesnoerd. 

Bloedmooi weer, dus Jan en 
alleman gaat naar zee. De 
meesten proberen het toch 
per auto, maar dat is ellen-
de. Dit is de grote kans voor 
het OV. Zet extra bussen in, 
gebruik de vrije busbanen, 
laat zien wat je waard bent! 
Maar niets van dat al. Ik wil 
met bus 81 van halte Riche 

naar Haarlem Station. 
18.39 staat daarvoor. Als ik 
bij de halte kom staat daar 
een aantal gedesoriënteerde 
mensen: er is al ongeveer 
een uur geen 81 gezien en 
ook geen 84, noch richting 
Zandvoort, noch richting 
Bloemendaal aan Zee/ 
Haarlem.  Een aantal geeft 
het op en gaat maar rich-
ting Zandvoort lopen. De 
18.39 ging niet, de 19.09 
ging ook niet, pas enigszins 
na half acht komt er een 81 
aankakken. Ondertussen 
nog geprobeerd om een 84 
naar Zandvoort treinstati-
on te nemen, maar die zaten 
nu bomvol, en de anders zo 
eenzame chauffeurs staken 
hulpeloos de handen in de 
lucht en reden door. In dat 
uur waren het er ook maar 
twee, dus die dienstregeling 
lag ook in de war: het had-
den er vier moeten zijn. 

Eindelijk valt er profijt te 
trekken uit die miljoenen in-
vesteringen die ten behoeve 
van het OV zijn gedaan, en 
dan krijg je dit. Het is met 
een woord dieptreurig. Als je 
dit soort kansen niet pakt, 
dan wordt het nooit wat. 
Op zo’n dag kan je reclame 
maken, je kan laten zien dat 
die investeringen zo gek nog 
niet waren, maar het tegen-
overgestelde gebeurt. Je kunt 
de mensen die anders zelden 
het OV gebruiken laten zien 
dat het zo gek nog niet is, 
maar je laat ze lopen (in de 
dubbele betekenis). 

met vriendelijke groet,
keimpe reitsma



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting

Wij hebben weer heel veel 
nieuwe artikelen binnen!

Wel 18 maanden natuur-gerijpt
SmaaQ Oud Klassiek

Echt oud, echt smaak
Nu heel kilo voor maar € 9,95 

De hele maand augustus:
Botermalse kogelbiefstuk

3 stuks € 6,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
Belgische roomvlaai 
van 12,95 voor 11,50

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
het 2de kopje koffie gratis 

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op
schelpenkransen

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Korting in de schoonheidssalon:
10% op alle massages
Alle behandelingen gaan volgens afspraak

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

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 39-1

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 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 ZandvoortPas houders bij 

een diner een gratis kopje koffie.

Strandpaviljoen 9
Tel. 023 - 571 8888

Maandag t/m vrijdag
Dagschotel: € 7,50

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

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

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
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

H H H H H

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% korting 
op massages
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Snijworst+
Gebraden gehakt+

Rauwe ham

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Mmmm……
EEN LEKKERE TRAKTATIE

BIJ BOEKING VOOR 
ZANDVOORTPASHOUDERS

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527
Aanbieding voor 

ZandvoortPas houders:
Gezinszak frites 

(4 pers.) voor € 4,75

VAN ZANDVOORT

Restaurant 
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Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

De Wurf dood?
Regelmatig duiken er berichten 
in Zandvoort  op over personen 
of instellingen die niet op waar-
heid berusten. Zo gaat nu het 
gesprek door het dorp dat de 
folklorevereniging De Wurf dood 
is. Waar het vandaan komt? Wij 
hebben onze vermoedens! Ik kan 
u vertellen dat De Wurf volop 
leeft. 

Als u dit leest is een aantal leden 
bezig de groepen van het folklo-
ristisch dansfestijn, dat 4 dagen 

Zandvoort aandoet, te begelei-
den naar de locaties waar wordt 
opgetreden, en worden andere 
hand en span diensten verricht 
om deze mensen uit alle wereld-
delen het in Zandvoort naar de 
zin te maken.

Volgend jaar in 2008 bestaat 
de Wurf 60 jaar en dan staan er 
verschillende presentaties op het 
programma. Als u denkt “daar wil 
ik ook wel aan meewerken” bent 
u van harte welkom. We kunnen 
altijd mensen gebruiken.
 
Voorzitter Folklorevereniging 
De Wurf
Freek Veldwisch

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.Sprookje

 
Er was eens een badplaats waar 
een bakker ook losse broodjes en 
koffie verkocht. Eerst stonden er 
alleen tafels binnen maar toen 
zette de bakker ook twee tafels 
buiten, tegen de gevel van zijn 
zaak. Deze overtreding had er 
toe moeten leiden dat de bakker 
de twee tafels weg zou moeten 
halen en daarmee zou de zaak 
allang afgesloten zijn geweest.
De verantwoordelijke wethou-
der, die het in de verkiezingstijd 
nodig vond om een sprookje te 

schrijven, was in deze zaak echter 
helemaal de weg kwijt geraakt. Hij 
heeft foutief gedrag, dat hij in zijn 
sprookje juist zo aan de kaak had 
gesteld, beloond door het terras 
van de bakker goed te gedogen en 
zelfs nog een groter terras aan te 
bieden. Dit is natuurlijk de omge-
keerde wereld.

De hierbij opgevoerde vergun-
ningsbepalingen hebben geen toe-
gevoegde waarde, het plaatsen van 
een terras is immers altijd al aan 

voorwaarden uit een vergunning 
gebonden.

Dat door bovenstaande han-
delwijze twee zitbanken moes-
ten verdwijnen, die tot grote 
tevredenheid werden gebruikt 
door Zandvoorters, toeristen, 
klanten van de haringkraam 
en van de bakker zelf, was onze 
sprookjesschrijvende wethouder 
een worst.

M.A. van Duijn

Vervolg gemeentelijke publicatie week 32 

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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De adverteerders van deze week
In alfabetische volgorde
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
La Fontanella
Momentum Advies en Coaching
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
Pluspunt
Printing People

Sailfish Reclame
Selekt Mail
Smeraglia
Thalassa, Strandpaviljoen
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Versteege’s IJzerhandel
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Alive
Zandvoort Optiek
Zeemeermin, viskar

Zomermarkt:
Belli E Ribelli
Boudoir by Sara
De Bode
Etos
Gall & Gall (Slijterij 
Beems v.o.f.)
La Bonbonnière
NG New Man Casual
Parfumerie Moerenburg
Rosarito

Zandvoort Masters of Formula 3 @ Zolder

Lammers en Vörös laten zich zien in BMW race

De eerste race werd ge-
wonnen door Ricardo van 
der Ende gevolgd door Tim 
Coronel en Bertus Sanders 
die daarmee zijn eerste po-
diumplek van dit seizoen 
pakte. In die race kwamen 
Dillon Koster als vijfde, Jan 
Lammers als zevende en gas-
trijder Frans Vörös als achtste 
over de finish.

Zandvoorters in actie
Voor de tweede race beteken-
de dat dat Zandvoorter Vörös, 
door de regel van de omgekeer-
de startvolgorde voor de eerste 
acht rijders, vanaf pole posti-
tion in de tweede race mocht 
vertrekken. Naast hem stond 
Lammers. Lang mocht Vörös 
daar niet van genieten, want 
hij viel direct terug, terwijl zijn 

De Zandvoortse oudgedienden Jan Lammers en Frans Vörös  
lieten zich afgelopen weekend op het circuit van het Belgische 
Zolder goed zien. De beide heren reden mee in de BMW 130i Cup als 
bijprogramma van de Zandvoort Masters of Formula 3 @ Zolder. 

teamgenoot het beter deed. 
Lammers hield het wel lang 
vol, maar moest toch titelkan-
didaat Tim Coronel en later ook 
mannen als Jan-Joris Verheul 
en Donald Molenaar voor laten 
gaan. Uiteindelijk werd in de 
tweede race de A1GP seathol-
der van team Nederland zesde. 
Koster kwam in de tweede race 
als achtste en Ron Swart, nog 
onzichtbaar in de eerste race, 
als negende over de streep.

Formule Ford
Jan Paul van Dongen liet zien 
dat hij in de Formule Ford Zetec 
klasse nog steeds voor de po-
diumplaatsen kan gaan. Onze 
plaatsgenoot reed in de eerste 
race lange tijd op kop en was een 
plaaggeest voor de latere win-
naar Auke Genemans. Doordat 
een langzamere Duratec rij-
der tussen Van Dongen en 
Genemans reed, kon Genemans 
door een fout van Van Dongen 
uiteindelijk de winst pakken. 
In de tweede race moest Van 
Dongen weer voor dezelfde 
Genemans het hoofd buigen.

Autosport

WK F16 zeilen in Zandvoort

Zandvoort kreeg het kampi-
oenschap in de schoot gewor-
pen toen kandidaat Singapore 
niet aan de financiën kon 
komen om de organisatie 
op zich te nemen. Voorzitter 
van de overkoepelende bond, 
Zandvoorter Hans Klok, was 
er vervolgens als de kippen 
bij om het kampioenschap 
naar Zandvoort te halen. 
Dankzij financiële mede-
werking van Holland Casino 
Zandvoort en enkele andere 
grote sponsors, is het Klok ge-
lukt om Watersportvereniging 
Zandvoort als gastheer te 
laten functioneren voor de 
teams uit de hele wereld.

Gatebaan

De deelnemende boten ko-
men uit de Verenigde Staten, 

Komende week wordt bij de Watersportvereniging Zandvoort, 
aan de boulevard Paulus Loot, het wereldkampioenschap F16 
afgewerkt. Een F16 is niet alleen een straaljager, het is ook 
een bepaald soort catamaran. Alle F16 catamarans moeten 
aan dezelfde eisen voldoen.

Zeilen

Australië, Azië en een aantal 
landen in Europa. Het crème 
de la crème uit de F16-wereld 
zal aanwezig zijn om te probe-
ren deze prestigieuze wereld-
titel te bemachtigen. De baan 
die gevaren moet worden is 
een zogenaamde gatebaan 
en het is afhankelijk van de 
windrichting hoe die komt te 
liggen.

Programma
De verwachting is dat er circa 
30 combinaties zich aan zul-
len melden. Donderdag, vrij-
dag en zaterdag zullen de 
keuringen, de zogenaamde 
botenschouw, plaatsvinden. 
Komende zondag12 augus-
tus, wordt een oefenwedstrijd 

gezeild en maandag 
tot en met vrijdag zal 
in elf officiële wed-
strijden uitgemaakt 
worden wie zich 
Wereldkampioen 
Formula 16 mag 
noemen. De wed-
strijden beginnen 
dagelijks om circa 
12.00 uur, zondag 

om 14.00 uur en zijn vanaf de 
boulevard goed te volgen.

foto: Chris Schotanus

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

Zakelijke 
zandkorrels €�0,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
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

.................
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 (in-
gang Willemstraat 20, 

1e etage). 
 Voor informatie,
bel: 06-42053349

.................
 Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. 

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

 Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
 .................
 Gezocht: 

Duits echtpaar 
in Zandvoort 

zoekt leraar voor 
Nederlandse taal. 

Tel. 5747229
.................
Te koop:  

SMC draadloze router 
met ingebouwd 

ADSL modem. 
Prijs €40 

(Nwpr. €85)
Tel. 06-46046026

ZANDKORRELS

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Te huur aangeboden:
Appartement met 

eigen opgang. 
Maandag t/m vrijdag 

beschikbaar vanaf 
september.

Tel. 06-287 87 237
.................

Te koop aangeboden: 
3 Brandslanghaspels 

en interne brand-
veiligheidssysteem 

voor 10 kamers. 
 Prijs: €250 voor alles. 

Tel. 5747229
.................

Acrylnagels
Nieuw in Zandvoort! 
Ervaren nagelstyliste, 
kennismakingsprijs 

complete behandeling 
€ 39,95. 

Bel 06-52540688
.................

Gevraagd: 
wie wil mij helpen 

met alle voorkomende 
werkzaamheden 

in mijn kleine 
Bed & Breakfast? 
Bel 06-27526231

................. 
Hé Broer,

Gefeliciteerd met 
je verjaardag!

X Zussie
.................

Wij danken 
Parking de Zuid, 

Greek Cuisine Filoxenia, 
Snackbar Het Plein 
en Arlan Berg van 

Kroon Vis voor 
hun spontane en 

“heerlijke” bijdrage aan 
onze buurtbarbecue.

Ook danken wij 
Fré en Dirk ( koks ) 

en Jan en Paula 
( bediening ) 

die hun vrije zaterdag 
vrijwillig  opgeofferd 

hebben.
.................

Wij bedanken alle 
buurtjes  voor hun 

prachtige bloemen!
Namens Ellen,  Richard, 
Jan en Janneke ( BBQ )

.................
Onze kat Pierre is terug. 

Veilig en wel in zijn 
vertrouwde omgeving. 

Iedereen die heeft 
uitgekeken naar Pierre, 

bedankt! Fam. Terol, 
Van Ostadestraat

Mokum in Zandvoort
Vrijdag 17 augustus is er een speciale zomer editie van 
Mokum in Zandvoort. Deze middag wordt gehouden 
in de nieuwe locatie van Pluspunt en staat volledig in 
het teken van bekende Amsterdamse artiesten.  

Er zullen een aantal fragmenten worden getoond  
van o.a. Wim Sonneveld, Andre Hazes, Youp van ‘t Hek 
en een aflevering van ‘t schaep met de vijf poten. Om 
de Amsterdamse sfeer op pijl te houden worden er 
ook Amsterdamse hapjes geserveerd. 

Heeft u Amsterdams bloed door uw aderen lopen? 
Voor slechts € 2 kunt u er bij zijn. Voor de mensen 
die het nieuwe onderkomen van Pluspunt nog niet 
kennen wordt er ook een rondleiding  gegeven.  

Kom vrijdag de 17e naar Pluspunt aan de Flemingstraat 
55 in Zandvoort Noord (naast de Vomar). Voor men-
sen die slecht ter been zijn kan men gebruik maken 
van de belbus. Tel. 5717373. Voor meer informatie, bel 
5740330.

Extra prikpost in Zandvoort
Op 20 augustus wordt in het nieuwe gebouw van 
Pluspunt een tweede prikpost geopend. Medial, de 
organisatie die in Zandvoort onder andere is belast 
met het prikken van bloed, heeft dit middels een 
persbericht bekendgemaakt. 

In nauwe samenwerking met Huis in de Duinen 
en Pluspunt Zandvoort is er voor gekozen om 
in Zandvoort Noord een nieuwe prikpost te 
openen. Elke maandag en donderdag kunnen  
patiënten bloed laten prikken en andere materia-
len voor onderzoek inleveren, zoals urinepotjes. In  
de locatie Huis in de Duinen kan men daarvoor elke 
werkdag terecht. Beide prikposten zijn ook beschik-
baar voor patiënten die onder controle van de trom-
bosedienst staan. Maarten Memorial 2007

Een lange rij exclusieve sport-
wagen waaronder Veyrons, 
Phantoms en Countach’s, 
reden door onze woon-
plaats naar het Circuit Park 
Zandvoort om daar voor een 

aantal mensen een droom in 
vervulling te kunnen laten 
gaan. Het belangrijkste onder-
deel van deze dag is namelijk 
kankerpatiënten één dag te 
laten vergeten dat ze ziek zijn. 

Maarten van Sten stierf 4 augustus 2003 op 27 jarige leeftijd aan 
de gevolgen van melanoom, een agressieve vorm van huidkan-
ker. Hij had een passie voor sportwagens, een passie die hij met 
iedereen wilde delen. Vandaar dat exclusieve sportwagens inge-
zet worden in de strijd tegen kanker in een jaarlijks terugkerend 
evenement, de Maarten Memorial. Afgelopen maandag vond de 
vierde editie van dit evenement plaats.

Daarnaast worden fondsen 
verworven voor de inrichting 
van het Maarten van Sten 
laboratorium voor kankeron-
derzoek, in de Daniel den Hoed 
Kliniek in Rotterdam.

Veiling Sotheby’s
Evenals de voorgaande jaren 
veilde Sotheby’s een aan-
tal unieke kavels tijdens de 
Maarten Memorial, waaronder 
een exclusief Spyker Squadron 
GT2 Pitcrew arrangement voor 
2 personen. De opbrengst gaat 
uiteraard in zijn geheel naar 
het Maarten van Sten labora-
torium in de Rotterdamse kli-
niek. Heels on Wheels presen-
tatrice Suzanne de Jong was 
bereid gevonden de veiling 
belangeloos te presenteren.

De opbrengst van dit jaar  
is nog niet bekend maar 
wordt, inclusief de veiling, op 
€ 125.000 geschat.

Autosport

foto: Chris Schotanus

Jan Lammers voor Dillon Koster

Veel dure bolides tijdens Maarten Memorial



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

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

• Uitstekend onderhouden voormalig 
4-kamerappartement met zonnig balkon en zeezicht

• Zeegerichte woonkamer en woonkeuken, 
2 slaapkamers, moderne badkamer met o.a. ligbad

• Gelegen op 1e verd. van recent gerenoveerd complex 
met lift en eigen parkeerterrein

• Eventueel ruime inpandige garage te koop
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 337.500,-

 WILHELMINAWEG 13 ZANDVOORT
• Charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande 20-er 

jaren woning met fraai aangelegde voor -en achtertuin
• Garage en oprit voor meerdere auto’s
• De woning beschikt over authentieke details
• O.a. v.v. royale L-vormige living met serre, 

moderne keuken, 5 slaapkamers en luxe badkamer
• Woonopp. ca. 170 m2, perceelopp. 316 m2

Vraagprijs: € 689.000,-

 JAC. V. HEEMSKERCKSTRAAT 41 ZANDVOORT
• Op 50 m van het strand, modern verbouwd 

3-kamerappartement (v.h. 4 kamers) met balkon
• Lichte L-vormige woonkamer met moderne haard, 

woonkeuken en 2 x tweepersoons slaapkamers
• Op de 3e verdieping gelegen met schitterend vrij uitzicht 

over boulevard, strand en zee
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 338.000,-

 BURG. ENGELBERTSSTRAAT 44 ZANDVOORT
• Nabij het strand gelegen royale woning met gezellige 

achtertuin met schuur en achterom
• Sfeervolle L-vormige woonkamer v.v. parketvloer en balkon
• Nostalgische woonkeuken met toegang tot de tuin
• 6 slaapkamers en 2 badkamers
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 180 m2

 JAC. V. HEEMSKERCKSTRAAT 11 ZANDVOORT

 TJERK HIDDESSTRAAT 151 ZANDVOORT
• Goed onderhouden gezellig 2-kamerhoekappartement
• Op de 9e verdieping gelegen met ruim balkon (ZO)
• Vrij uitzicht over Zandvoort en een vleugje zeezicht
• Dit complex is v.v. een lift en eigen parkeerterrein
• Woonkamer met balkon, open keuken, ruime slaapkamer 

en moderne badkamer, woonopp. 50 m2

• Geheel v.v. dubbele beglazing

Vraagprijs € 159.000,-

 SCHUITENGAT 109 ZANDVOORT
• Op de 6e etage van “Residence d’Orange”, 

mooi gelegen 2-kamerhoekappartement
• Vlak aan zee en v.v. ruim balkon op het zuiden
• Het complex heeft een mooie entree en is v.v. een lift
• De garage is separaat te koop
• De woning dient gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 224.500,- (appartement)
€ 17.500,- (garage)

Vraagprijs € 419.000,-

Cense & Van Lingen uw plaatselijke specialist 
via www.cvl.nu

als NVM-makelaar landelijke bereikbaarheid 
via www.funda.nl

CVL_Adv_ZC0732.indd   1 06-08-2007   14:16:44



Wat krijg je als je vier strandtenten bij elkaar stopt, in de blender gooit met vijf podia, 
DJ’s en live optredens? Juist, Zandvoort Alive on the beach. Afgelopen weekend stond het 
Zandvoortse strand in het teken van Zandvoort Alive. Een dubbele editie ditmaal, dus de 
liefhebbers kwamen zowel zaterdag als zondag aan hun trekken.

Zandvoortse 
Courant 

�

Geldig t/m zondag 19 augustus 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• 4 Croissants voor € 2.00
• Heel volkoren voor 

€ 1.50
Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

�

De Mannetjes
Parkeerverwijs-

systeem

‘Nog een maand testen en 
dan werkt het zeggen ze...’

Om te garanderen dat ondernemers  
en werknemers van Zandvoortse 
bedrijven hun werk goed kunnen  
bereiken tijdens de A1 zijn er speciale 
‘doorrijkaarten’ gemaakt. 

Lees de gemeente-advertentie 
voor meer informatie. 

Knusse feestjes, zo kon je de 
zaterdagmiddag en avond wel 
benoemen. Vanaf een uurtje of 
vier kon je vanaf het strand zo 
doorlopen naar een van de vijf 
podia tussen de vier strandpa-
viljoens. Voor iedereen was er 
wel iets wat zeker de moeite 
waard was. Op zondag was 

het weer iets minder mooi,  
’s middags begon het te rege-
nen. Hierdoor was het ook wat 
rustiger dan zaterdag. Maar 
gelukkig knapte het tegen de 
avond weer op.

Zandvoort Alive2 

De temperatuur was uitstekend voor een zomermarkt. 
Maar dat is organisator Ferry Verbruggen wel toever-
trouwd. Hij heeft een bijzonder lijntje naar boven, hoewel 
laat in de middag het lijntje verstoord werd met een plaat-
selijk buitje. Toch kon dat de pret niet drukken. De zomer-
markt was weer een toeristische topper.

Vervolg zie pagina 5

Een zonnige Zandvoortse Zomermarkt

door Nel Kerkman

Honderden kramen van zowel 
de Zandvoortse ondernemers 
als die van andere markthan-
delaren bezetten het dorps-
centrum. De aanvoer naar 
Zandvoort was al vroeg in de 
morgen op gang gekomen. 
Mede door het zonnige weer 
was ook het strand goed be-
zet met een Zandvoort Alive 
als toetje.

File?
De Zeeweg was er niets bij! 
Je kon in de Kerkstraat en 
Haltestraat over de hoofden 
lopen. Via allerlei slinkse weg-
getjes (alleen voor de insiders) 
kwam je vanzelf weer een 
sliert van marktkramen te-
gen. Alleen het Gasthuisplein 
was dit keer niet in de route 
meegenomen wat voor het 

terras van café Alex duidelijk 
te merken was. Misschien een 
tip om bij een volgende markt 
zijn terras door te trekken naar 
de overkant en voor de gezel-
ligheid de fonteinen aan te 
zetten met eventueel een klein 
springkussen voor de jeugd? 
Bij de pinautomaten stond 
een file en zo te zien werden 
er goede zaken gedaan. Ook 
de Zandvoortse middenstand 
pikte een graantje mee. Menig 
ondernemer zat onwennig 
achter zijn kraam, want om 
als winkelier je waren aan de 
man/vrouw te brengen is toch 
heel anders dan als markt-
koopman.

Volle Kerkstraat 

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

Variatie
Ook nu was er een flinke mix 
van de aangeboden producten 
te vinden. Heerlijk geurende 
zeepjes, lange hengels voor 
de vissers in het Zwanenmeer, 
hoog gehakte schoenen met 
kleine prijsjes, hippe kleding 
voor groot en klein, ‘bling 
bling’ kettingen, boeken en 
veel leren riemen en tassen. 
De non-profit kramen zoals 
de CliniClowns, Zonnebloem 
Zandvoort en Pluspunt wer-

den goed bezocht. Voor de 
kinderen waren er diverse 
opblaaskussens en andere 
springattributen, een kop 
van jut voor de kleintjes en 
het gezellige draaimolentje. 
Ook de inwendige mens werd 
niet vergeten, vooral rond de 
lunchtijd liep menig kijklus-
tige koper heerlijk te smullen 
en puilden de vuilnisbakken 
aan alle kanten uit.

Vervolg zie pagina 7

Actueel P3 Parkeerverwijssysteem
Cultuur P�� Volksdansfestijn

3e jaargang • nummer 33 • �6 augustus 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Ondernemersborrel
Donderdag 23 augustus
Café Koper, Kerkplein

Aanvang 18.00 uur

Rubriek P�5 Lezers schrijven
Sport P2� Golf: KLM Open
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Familieberichten

Cartoon  Hans van Pelt

Column

Het is al jarenlang bekend. Als 
de familie Brugman-Kerkman 
vakantie viert krijgen we re-
gen! Maar als ze weggaan uit 
Nederland? Dan blijft het ge-
garandeerd mooi weer.
Gingen we vroeger kamperen? 
REGEN. Op de zeilboot? REGEN. 
Onze vrienden vragen het eerst 
aan ons. “Wanneer gaan jullie 
op vakantie? Juli? Kiezen wij 
een andere periode.” Enfin. Het 
zij zo. Je leert ermee leven. Zoals 
eerder vermeld heeft ons va-
rend vakantiebestaan zich ge-
wijzigd. De zeilboot is verruild 
voor een motorboot. Het is in 
ieder geval relaxed. Met een 
overdekte kuip ook dróger. Dat 
was echt nodig. Zoals gebrui-
kelijk in onze vakantie, kwakte 
grijze regenmassa’s naar om-
laag. De wind gierde over het 
land. We bezochten leuke plaat-
sen aan het Veluwe meer. Het 
onbewoonde eiland waar we 
een dag afgemeerd lagen, was 
ook drassig. Kletsnat zelfs. Het 
water sopte in onze schoenen. 
Stom. We waren vergeten laar-
zen mee te nemen...
Maar het kleine scheepje 
omarmde ons als een warme 
deken. Kachel en kaarsjes aan. 
Ontvingen SMS ’jes van mee-
voelende familie en vrienden. 
‘Strandpachters organiseren 
een actie om jullie naar Spanje 
te krijgen. Wordt het tenmin-
ste mooi weer in Nederland’, 
mailde zoonlief. Twee weken 
hebben we in regenvlagen, 
kou en windkracht vijf tot zes 
rond getuft. Ondertussen had 
ik een goede slogan bedacht. 
‘BRUGMAN OP DE BOOT. REGEN 
IN DE SLOOT’. “Die houden we 
er in”, grinnikte echtgenoot. 
Na twee weken slechte 
weersvoorspelling werden 
de verwachtingen zonniger. 
“Woensdag wordt het een 
mooie dag”, jubelde de weer-
dame vrolijk. “Ja. En dan zijn wij 
tenmiste weer thuis”, knikte ik 
gelaten. Het zát er in natuurlijk. 
Wanneer ik wéér op vakantie 
ga? Dat zeg ik lekker niet. Het 
is de goden verzoeken. Maar 
mooi weer wordt het gega-
randeerd. Dat kan ik je op een 
briefje meedelen!

Lienke Brugman

Regen 
op de boot…

Burgerlijke stand
4 AUGUSTUS - �0 AUGUSTUS 2007 
Geboren:
Femke, dochter van: van Soolingen, Robert Alexander 
en: Donker, Mariëtte.
Julia Lamis, dochter van: Elenbaas, Marinus Jan en: 
Voogd, Erica Henriette.
Gehuwd:
Gorter, Herman en: Gijswijt, Pascal Yvette.
Oosterom, Barend en: Gansner, Hedwig Helene.
Lelsz, Mários Bouwe en: de Vries, Helena Maria 
Cornelia.
Overleden:
Ravensberg, Neeltje, oud 77 jaar.
Koers geb. de Boer, Frederika Carolina, oud 86 jaar.
Loos, Arie, oud 79 jaar.
Raghoe, Taramatiedebie, oud 53 jaar.
Goudsmit geb. Koster, Johanna Catharina, oud 92 jaar.
van Merrienboer geb. Hofland, Trijntje Jacoba, oud 
73 jaar.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
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Naast de gewone kaart
hebben wij ook dagelijks
wisselende specialiteiten!

Keuken iedere avond geopend
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

Waterstanden
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG �9 AUGUSTUS 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
Oecumenische viering
10.00 uur ds. mr.J.W. Verwijs en pastor D. Duijves
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur Oecumenische viering in Protestantse Kerk 
aan Kerkplein  
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. K. Blei uit Haarlem
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. M. Holt

Kerkdiensten

Dynamisch parkeerverwijssysteem 
werkt (nog) niet 

Andersom is hetzelfde het ge-
val. Er zijn plaatsen waar staat 
aangegeven dat er plaatsen 
vrij zijn, waar niet eens een 
fiets meer bij zou kunnen. 
Oorzaak zou zijn dat er nog 
getest wordt via de computer 
omdat de lussen, die in het 
wegdek liggen, nog niet goed 
zouden zijn afgesteld. Bij bin-
nenkomst van een parkeer-
plaats signaleert een compu-
ter via lussen in het wegdek 
dat er een auto binnenkomt. 
Als het quotum voor de be-
wuste parkeerplaats is bereikt, 
verschijnt de mededeling ‘Vol’. 
Als nu weer een auto via de 
uitgang vertrekt wordt dat 
ook geconstateerd en gaat de 
mededeling ‘Vrij’ branden. Als 
nu echter de bewuste auto via 
de ingang wegrijdt (hetgeen 
bij enkele parkeerterreinen 
aan de noordboulevard niet 
anders kan), wordt het niet 
als een vertrekkend signaal 
verwerkt maar als binnen-
komend signaal, met alle ge-
volgen van dien. Hoe het an-

62-jarige Zandvoorter vermist

Signalement: 62 jaar, 1.85m, grijs, 
kalend hoofd. Hij droeg een wit 
poloshirt met grijze/horizontale 
streep, verder een blauwe spij-
kerbroek en zwarte schoenen. 
Hij reed op een bordeaux-rode 
fiets (merk: Batavus) en had een 
lees- en zonnebril bij zich.
 

Indien u Bob ten Haave sinds 
maandag nog heeft gezien, bij 
het station in Zandvoort of elders, 
wordt u verzocht telefonisch con-
tact op te nemen met de politie 
in Zandvoort: 0900 - 8844. 

De politie is op zoek naar Bob ten Haave, een 62-jarige man uit 
Zandvoort. De man reed maandag 13 augustus jl. om 14.30 uur per 
fiets naar het station om treinkaartjes te kopen. ‘s Avonds zou hij 
met zijn vrouw naar een concert gaan in Amsterdam. Toen hij drie 
uur later nog niet terug was, heeft zijn vrouw de politie gewaar-
schuwd. De man is dementerend en heeft een slechte coördinatie. 

Het met redelijk veel bombarie aangekondigde en sinds half 
juni gestarte dynamisch parkeerverwijssysteem, dat automo-
bilisten op drukke dagen naar een vrije parkeerplaats moet 
begeleiden, werkt niet. Met name op de boulevard Barnaart 
maar ook op het De Favaugeplein stonden de afgelopen twee 
weekenden veel plaatsen leeg terwijl de borden aangaven dat 
de parkeerplaats vol zou zijn.

dersom te verklaren valt, is nog 
niet duidelijk.

Omzetverlies
Bepaalde ondernemers zijn nu 
bang dat ze omzetverlies kun-
nen oplopen als het systeem 
niet snel wordt hersteld. Een 
strandpachter, die voor de 
Middenboulevard een strand-
paviljoen runt, wees deze krant 
na het superweekend van vo-
rige week op het feit dat er op 
het De Favaugeplein, ondanks 
de drukte, nog tientallen vrije 
parkeerplaatsen waren. “Die 
mensen hadden bij ons kunnen 
zitten, denk ik dan. Nu was het 
dit weekend natuurlijk druk ge-
noeg maar met deze zomer in 
gedachte zou het ook op min-
der drukke dagen voor kunnen 
komen. Zonde van het geld!”, is 
zijn reactie en dan doelt hij op 
het geld dat dit systeem heeft 
gekost. Dezelfde reactie hoort 
men van de haringverkopers op 
de boulevard Barnaart die dit al 
vanaf het begin na de installa-
tie hebben geconstateerd.

Intens verdrietig, vol bewondering voor 
zijn optimisme en wilskracht tijdens een 
kansloze en oneerlijke ziekte, hebben wij 
afscheid moeten nemen van 

Willem Jan Edward Zwemmer
onze Ed

14 april 1950                  12 augustus 2007

Jetteke Zwemmer – Slop
Dennis
Hein 

Martinus Nijhoffstraat 9
2041 NS Zandvoort

Ed is overgebracht naar het uitvaartcentrum 
aan de Tollensstraat te Zandvoort, alwaar 
gelegenheid tot condoleren en afscheid 
nemen donderdag 16 augustus van 19.00 
tot 19.30 uur.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden 
maandag 20 augustus in de aula van  
crematorium Westerveld, Duin en Kruid-
bergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst aldaar 14.15 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid de  
familie te ontmoeten in de koffiekamer 
van het crematorium.

9-8-2007 
Heel blij zijn wij met de geboorte 

van onze kleindochter

Ilse Emy
dochter van Sylvain en Femke Slieker

Petra en Berry
Aangeboden voor woningruil

 De Schelp 101
Drie kamerappartement
Hoekwoning op de begane grond
Aan de rand van het centrum
Rustig gelegen
Voldoende parkeergelegenheid
Omdat het appartement te klein wordt voor mijn twee 
kinderen en mezelf ben ik op zoek naar een wat grotere 
woning

Bel en kom kijken naar dit gezellige appartement: 
06 - 21 921 246

In Memoriam

15 augustus 1932                      12 juli 1993

 

WIM V.D. ZEIJS
 

Je bent altijd bij ons lieverd!!

Inbraak in strandpaviljoens

Bij Club Maritime verdween 
al het wisselgeld, circa € 500. 
De indringers waren nog kies-
keurig ook want de 10 cent 
muntstukjes werden niet 
meegenomen. Bij paviljoen 

Boom werd een sigaretten-
automaat volledig ontman-
teld en leeggehaald. Of en zo 
ja wat er bij Tijn Akersloot is 
verdwenen is vooralsnog niet 
bekend. 

In de nacht van maandag op dinsdag jongstleden, is in ver-
schillende strandpaviljoens ingebroken. Zover bekend waren 
Tijn Akersloot (1), Club Maritime (9) en Boom (11) het slachtof-
fer. De gezellen van het inbrekersgilde forceerden de sloten of 
sloegen ramen in op zoek naar buit.

3

Het bord zegt VOL, terwijl er parkeerplaatsen genoeg vrij zijn

Verdachten in pinpasfraude
De politie stelt een onderzoek 
in naar twee 16 jarige jongens, 
afkomstig uit Roemenie. De 
twee werden maandagoch-
tend aangehouden door de 
beveiliging van een hotel in 
Zandvoort. De twee waren 
in het hotel betrapt met een  
pinautomaat in hun be-
zit. De verdachten zijn 
overgedragen aan de 
politie. Een eerste on-
derzoek aan het pinap-
paraat heeft uitgewezen 
dat het apparaat inder-
daad is geprepareerd om 
gegevens te kopiëren, 
zodat deze vervolgens 

op andere passen kunnen wor-
den geplaatst. De verdachten 
zijn in verzekering gesteld en 
worden donderdag voorgeleid. 
Het onderzoek wordt voortge-
zet, waarbij ook het pinappa-
raat nader zal worden onder-
zocht.

Politieberichten (t/m 14 augustus)
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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)

Aangenaam: 
mijn naam is Ego
Het Lego mannetje van 2,5 
meter hoog, dat op 7 au-
gustus bij strandpaviljoen 
Skyline in zee werd gevonden, 
heeft een speciale opdracht. 
De naam van het mannetje 
is Ego Leonard en zijn missie 
luidt: iedereen moet met een 
nieuwe blik naar zijn eigen 
wereld kijken. De mooie ele-
menten zien, bewonderen 
en aanbidden. Volgens Ego 
wordt zijn virtuele wereld 
overspoeld met gelukzoekers 
en machtswellustelingen. Hij 
is nieuwsgierig naar onze 
levensomgeving. Misschien 
dat hij daarom in zee lag 
en was hij benieuwd hoe 
Zandvoort Alive zou worden 
gevierd? Ondertussen is Ego 
weer bij Skyline verdwenen, 
op reis naar een ander plekje. 
Ego Leonard heeft, compleet 
met videoclips, Zandvoort 
op de wereldbol gezet. De 
initiatiefnemers zijn (nog) 
anoniem. 

Gefeliciteerd

Onze Hilly Jansen, bekend 
als baliemedewerkster bij 
de gemeente én als kun-
stenares van onder andere 
de Dolfiramamuur, stond 5 
augustus niets vermoedend 
achter haar kraam op de 
kunstmarkt in Spaarndam. 
Niet iets bijzonders want 
Hilly is een bezig bijtje. 
Maar wat wel erg bijzonder 
was aan deze dag …. Hilly 
was jarig! Zoals vele jarige 

in een bepaalde leeftijd, wilde 
ze haar verjaardag niet vieren. 
Maar volgens collega Miriam 
ging dat niet zomaar en vond 
zij dat Hilly best eens in de 
bloemen gezet mocht worden. 
Ze trommelde ‘50’ mensen op 
om Hilly op deze speciale dag 
een roos te brengen. Onder 
hen waren veel collega’s, 
vrienden en prominente BKZ 
Zandvoorters. Samen met een 
accordeonist/straatzangeres 
werd ‘lang zal ze leven’ gezon-
gen. Hilly zal deze mijlpaal niet 
snel vergeten. 

Sirenes
De Zandvoortse Redding-
brigade staat de laatste tijd 
goed in de schijnwerpers 
van de media. Ten eerste 
met het in ontvangst nemen 
van 2 nieuwe Landrovers en 
met een brandbrief van loco 
(zomer)burgemeester Tates 
naar de minister van Verkeer 
en Waterstaat. Volgens Tates 
kan op drukke stranddagen 
kostbare tijd verloren gaan, 
omdat de reddingbrigade niet 
door de drukte kan komen om 

spoedeisende hulp te ver-
lenen. De reddingbrigade 
mag op het strand bij cala-
miteiten geen gebruik ma-
ken van zwaailicht of sirene. 
In 2004 zijn er ook al brieven 
verstuurd naar de Minister 
door burgemeester Van der 
Heijden en de Regionale 
Ambulancedienst, met het 
verzoek de benodigde aan-
passingen in de wegenver-
keerswet op korte termijn 
te maken. Zou wat drie jaar 
terug werd aangekaart nu 
wel succesvol afgerond 

worden? Geduld is een 
schone zaak.

Toevalstreffer
In een regionale krant 
stond van de week deze 
kop: ‘Hoofdrollen voor 
Tates en Van Nes’. Nu 
zijn deze 2 namen in 
het Zandvoortse een 
begrip maar om welke 
hoofdrol het zou gaan 
en in welke komedie 

cq. tragedie de BZ’ers zou-
den gaan spelen was toch 
wel erg duister. We hoeven 
ons geen zorgen te maken 
want het gaat over twee an-
dere personen namelijk Chris 
Tates en Anouk van Nes die 
samen een hoofdrol spelen 
in de Nederlandse theater-
versie van ‘Dirty Dancing’! 
Dus geen dansende Joop 
en Wilfred in gebouw De 
Krocht. 

Straatje veroveren
Een alerte dorpsgenoot tipte 
de redactie dat er vreemde 
dingen in het dorp gebeu-
ren. De  straatnaam van de 
Prinsesseweg (waar nu de 
noodlokalen staan) is zo-
maar veranderd in Louis 
Davidsstraat. Dit is ken-
nelijk gedaan om de vrije 
parkeervakken te legalise-
ren in betaalde parkeervak-
ken. Voorheen eindigde de 
Prinsesseweg op de hoek 
van de Oosterstraat (Zwarte 
Veldje). “Want”, zegt de in-
formant, “ooit heb ik op 
deze plek een bekeuring ge-
kregen waarop de naam van 
de Prinsesseweg stond.” Als 
je nu vanuit de Oosterstraat 
richting het centrum rijdt is 
er geen informatiebord be-
taald parkeren. Het is natuur-
lijk onmogelijk een straat-
naam en een parkeerbesluit 
zonder raadsvoordracht te 
veranderen! 

Carree meldde dat er een gro-
te wens in vervulling was ge-
gaan, nu beide posten over een 
eigen voertuig beschikken. Hij 
dankte onder andere de firma 
die de Landrovers leverde in de 
door de reddingsbrigade aan-
geleverde eisen. Ze beschikken 
over een geavanceerd systeem 
voor de brancards en over hy-
per moderne communicatie-
middelen. Ook maakte Carree 
bekend dat dezelfde firma de 
nieuwe kledingsponsor van 

zijn club zal worden. Komend 
jaar gaat de oranje kleur lan-
delijk verdwijnen en worden 
de kleuren geel/rood. 

Noodzaak
Voorafgaand aan de over-
dracht memoreerde Tates in 
zijn speech dat de Zandvoortse 
gemeenteraad de noodzaak 
van nieuwe voertuigen dui-
delijk heeft ingezien en de 
nodige financiën ervoor ter 
beschikking heeft gesteld.

Afgelopen zaterdag heeft locoburgemeester Wilfred Tates 
twee nagelnieuwe Landrovers overhandigd aan de voorzit-
ter van de Zandvoortse Reddingsbrigade, Jan-Hein Carree. De 
nieuwe auto’s waren hard nodig omdat de vorige Landrover 
niet meer voldeed aan de hedendaagse eisen.

Nieuwe Landrovers voor 
reddingsbrigade

Zomermarkt - vervolg voorpagina

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

Zakelijke 
zandkorrels €�0,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
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 (in-
gang Willemstraat 20, 

1e 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 koop: 
Garageplaats onder 

appartementencomplex 
in centrum 
Zandvoort. 

Tel. 06-53879297
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

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

Hondentrimsalon!!!
Zeg het voort, zeg het 

voort, zeg het voort
Binnenkort Nieuwe 
hondentrimsalon 

in Zandvoort!
Volgens afspraak, bij 

Ellen. Tel. 06-28239338 

Te huur aangeboden:
Appartement met 

eigen opgang. 
Maandag t/m vrijdag 

beschikbaar vanaf 
september.

Tel. 06-287 87 237
.................

t.k.a.: Mooie, ronde 
eettafel met 4 stoelen 

(stoffen bekleding). 
Zien is kopen! Vaste 

prijs: € 50. Tel. 5715872
.................
Gezocht: 

ervaren huish. hulp. 
Bij 2 nette heren 

(55+) in Z’vrt-Zuid. 
Min. 4 uur per week. 

Tel. 5717406
.................

Gratis (!) op te halen: 
Mooie glazen salon-

tafel 120 x 120 cm. Eén 
poot zit een beetje 
los daarom gratis. 
Tel. 06-28787237

Nette, werkende man 
(48) zoekt tijdelijke 

woonruimte per sep-
tember. Eigen opgang, 
douche en toilet. Max. 
€500. Tel. 06-54791816

.................
Te koop: Damesfiets 
Union: €50. Moderne 

witte vloerlamp: 
€15. Tel. 5713509

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

garageplek onder 
gebouw ‘La Spezia’, 

Van Speijkstraat. 
Tel. 06-53547194

.................
LEF! zoekt muzikaal talent. 

Kijk voor meer informatie 
op www.leftroep.nl

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

Garageplaats onder 
appartementencomplex 
in centrum Zandvoort. 

Tel. 06-53879297

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Locoburgemeester Wilfred Tates droeg beide voertuigen officieel over aan 
Jan-Hein Carree, voorzitter van de ZRB

Straattheater
Een steelband en de Bill Sousa’s 
band verhoogden de zomerse 
sfeer van de markt en voor de 
ABN AMRO bank stond een 
podium waar de theatershow-
groep ‘Fushion’ een wervelende 
muziekshow gaf met bekende 
liedjes uit de ‘Gouden Ouwe’ 
tijd. De draaiorgelman liep als 
extra attractie door het publiek 
en niet meer weg te denken is 
de fotograaf met zijn pape-
gaaien. De drie Army lady’s on-

der commando van sergeant 
Wilson gaven een geweldige 
muzikale act op muziek van 
o.a. Glenn Miller, The Andrew 
Sisters en Frankie Lane.

Fietsen
Veel mensen uit de omrin-
gende gemeenten hadden de 
fiets als vervoersmiddel geko-
zen om naar de Zandvoortse 
zomermarkt te gaan. Op het 
plein voor de Agathakerk en 
in de omringende straten 

stonden kris kras tiental-
len fietsen. Volgens enkele 
dames die nog een plekje 
zochten voor hun rijwiel 
“wordt je fiets bij een kerk 
nooit gestolen.” Ondanks 
de regen aan het eind van 
de middag kan de organi-
satie met trots terugkijken 
op een drukke en gezellige 
zomermarkt 2007Bill Sousa’s band
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nog een keer het geluid van de 
fluit horen. Onder het genot 
van een ‘Blauwe Tram Triple’ 
biertje werden er nog sterke 
verhalen over de Boedapester 
verteld. 

Tentoonstelling
Meer over de geschiedenis van 
de Blauwe Tram is te zien in 
de etalage van de ABN-AMRO 
bank aan de Grote krocht (recht 
tegenover het voormalige 
eindpunt van de tramlijn). Van 
1 september t/m 4 november 
is in het Zandvoorts Museum 
de tentoonstelling ‘Retourtje 
Blauwe Tram’. Wilt u de tram 
aanraken en op een van de 

banken zit-
ten? Ga dan 
n a a r  h e t 
Vervoer mu-
seum, Leidse-
vaar t  396 
te Haarlem. 
Bent u geen 
lid van GOZ 
maar wilt u 
wel in het 
bezit komen 
van de speci-

ale editie ‘herinneringen aan 
de tram’? Het nummer is in 
de losse verkoop voor €5 ver-
krijgbaar bij Boekhandel Bruna 
Balkende of anders te bestel-
len via www.oudzandvoort.nl 

Herinneringen
Met de blauwe tram op de 
achtergrond liet na afloop 
van de korte humoristische 
speech van Cense, een vrijwil-
liger van het NZH museum 

De kwartaaluitgave ‘de Klink’ van Genootschap Oud Zand-
voort (GOZ) wordt zeer zeker een collector’s item. In het mooi 
verzorgde themanummer staat de Blauwe Tram centraal. Op 
31 augustus is het namelijk 50 jaar geleden dat Zandvoort af-
scheid nam van dit unieke transportmiddel. 

De 60 bladzijden dikke 
Klink is mede tot stand 
gekomen met hulp 
van het NZH Vervoer 
Museum te Haarlem. 
Vandaar dat deze spe-
ciale editie van de Klink, 
met zekere trots, door 
GOZ voorzitter Ger Cense, on-
der toezicht van de hoofdre-
dacteur Peter Bluijs en verdere 
bestuursleden, officieel werd 
overhandigd aan museumdi-
recteur Gerrit Schaap.

Vaarwel Blauwe

mers als ‘Gotitas de Amor’  en 
‘El mundo bailando’ zong het 
publiek luidkeels mee. 

“Normaal gesproken heb ik een 
hele grote band mee, maar voor 
deze intieme set heb ik geko-
zen voor een kleinere band. We 
speelden alles akoestisch en 
dat gaf precies de juiste sfeer”, 
vertelt Belle na afloop van haar 
concert. Met een cappuccino in 
haar hand en een handdoekje 
om haar nek neemt ze alle tijd 
van de wereld om geïnterviewd 
te worden. “Het is erg leuk om 
weer in Zandvoort te zijn. Vorig 
jaar gaf ik dat concert ter ere van 
mijn album ‘Gotitas de Amor’ 
en dat zal ik niet snel vergeten. 
Heerlijk in de openlucht. Maar 
in een kleine zaal is ook heel 
apart.” Het publiek bleef dan ook 
speciaal voor haar handtekenin-
gensessie na het concert. “Ik heb 
een hoop fans in Zandvoort en 
omgeving, dan is het het waard 
om nog even te blijven en op de 
foto te gaan, toch?”

eindigde in een optreden van 
Belle Perez. In haar rood/zwar-
te outfit, haar zwierige haar 
en gouden stem had ze het 
Holland Casino in mum van 
tijd omgetoverd tot een waar 
latin spektakel. Met num-

Ruim een jaar geleden gaf de Belgische latin-ster een spette-
rend concert aan het Badhuisplein. Nu is ze terug, voor een 
optreden in het Holland Casino Zandvoort.

Afgelopen donderdag was het 
een drukte van belang in het 
Holland Casino Zandvoort. 
Mensen kwamen massaal 
naar de ‘Latin Night’ toe. Wat 
begon met een salsawork-
shop van Remco en Charissa, 

Belle Perez: “Het is geweldig om weer terug te zijn”

Belle Perez verzorgde een intiem optreden in Holland Casino Zandvoort

Zandvoort Alive - vervolg voorpagina

Zaterdag
Skyline had zaterdag het 
podium besteed aan de 
GirlsLoveDJ’s. Bij Bruxelles kon-
den de bezoekers hun lol op met 
de Loveboat Party. Bij Mango’s 
stond de set in het teken van 
Luxlife en bij Meijer aan Zee 
stond het podium in het teken 
van T-Dansant aan Zee. Wat 
het meeste publiek trok was 
toch wel het vijfde podium, de 
‘live stage’. Als afsluiting voor-
zag The Sheer, een lokale band 
die het al redelijk ver geschopt 
heeft in de muziekwereld, het 
feestgedruis van de nodige por-
tie rockmuziek. 

Zondag
Op zondag was het weer iets 
minder mooi, ’s middags begon 
het te regenen. Hierdoor was het 
ook wat rustiger dan zaterdag. 
Maar gelukkig knapte het tegen 
de avond weer op. De afsluiter 
van de avond op de Live stage 
was een topper, iedereen ging uit 
zijn of haar dak op de bekende 
nummers van Bob Marley, James 
Brown en veel meer, uitgevoerd 
door de voortreffelijke band 
Buckwheat. Om 23:30 uur hield 
het Zandvoortse strandfestival 
helaas op. Nog even de muntjes 
opmaken aan de laatste biertjes 
en langzaam aan stroomde het 
strand weer leeg. 

Meijer aan Zee 
Vooral vergeleken met de an-

dere drie strandpaviljoens, was 
het rustig bij Meijer aan Zee. 
Waar je bij Mango’s Beachbar 
tegen elkaar aan stond te 
dansen, had je bij de buren op 
nummer 16 alle ruimte. Floor 
Meijer, één van de eigenaren 
van Meijer aan Zee, verklaart 
nader: “Skyline, Bruxelles en 
Mango’s zijn al heel lang be-
zig met het organiseren van 
Zandvoort Alive, al vanaf het 
begin van het jaar. Meijer aan 
Zee heeft vooral de prioriteit 
een restaurant te zijn, daarna 
een strandtent en we vinden 
het ook leuk om mee te doen 
aan het festival.” Ze zijn er 
dus iets minder mee bezig. 
“We zijn dit jaar pas begon-
nen, dus de bezoekers moeten 
ook nog even hun weg vinden 
naar Meijer aan Zee tijdens 
Zandvoort Alive.” Toch is Floor 
Meijer erg tevreden over het 
afgelopen weekend. “Tijdens 
de sets van de DJ’s was het niet 
zo druk, maar het terras heeft 
wel twee dagen helemaal vol 
gezeten met eters, en dat is 
belangrijk voor ons.

Tweedaags
De organisatie heeft zijn nek 
uitgestoken door het festival 
voor het eerst uit te breiden 
naar twee dagen. Vooralsnog 
kan geconcludeerd worden dat 
het goed heeft uitgepakt, wat 
ons betreft ook zeker voor her-
haling vatbaar. 

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96 - www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl
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Van Schaik Makelaar O.G.

De Ruyterstraat 34

Licht en ruim tweekamerappartement op de tweede etage 
met balkon op het westen. Dit appartement is verbouwd tot 
een ruime studio. Woonoppervlakte ca. 55 m2. 

• Fraai uitzicht op zee
• Geheel voorzien van kunststof kozijnen met isolatieglas
•  L-vormige woon-/slaapkamer met openslaande deuren naar 

balkon

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 22/1

Ruim voormalig vierkamerappartement met uitzicht op 
boulevard en zee. Balkons aan zee- en landzijde. Totale 
woonoppervlakte 100 m2. Eventueel garage ter overname in 
tegenoverliggend complex.
• Royale woonkamer met eiken parketvloer en open haard
• Moderne keuken met granieten blad en inbouwapparatuur
• 2 slaapkamers met toegang naar balkon (oost en west)
• Lift in gebouw aanwezig

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

IJMUIDEN - Kennemerboulevard 608

Op een toplocatie direct aan zee ligt dit luxe driekamerapparte-
ment van 160 m2 met panoramisch uitzicht, groot zonneterras 
en een inpandige parkeerplaats. Het luxueuze en comforta-
bele woongebouw “Seaport Beach Resort” is voor Nederlandse 
begrippen absoluut exclusief. 

• Totale woonoppervlakte 160 m2 (excl. 70 m2 terras) 
• Zeer hoog afwerkingsniveau

Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Haltestraat 47

Charmante, knusse woning met een besloten en zonnige 
voortuin (ca. 8x4m) midden in het centrum. 
Ind. begane grond: toilet/douche, woonkamer; open keuken; 
1e et.: 2 slaapkamers en grote berging/kast. 

• Grote vrijstaande stenen schuur 
• Perceeloppervlakte 101 m2

• Grotendeels v.v. hardhouten kozijnen en isolatieglas

Vraagprijs € 229.000,- k.k. 

START BOUW NOVEMBER

Luxueus kleinschalig appartementencomplex bestaande uit 
4 appartementen met eigen 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.

“Huis met de dolfijnen”, Hogeweg 46Dr C.A. Gerkestraat 49 rood

Zeer royale 30’er jaren hoekbovenwoning met L-vormige zonnige 
woonkamer van 36 m2 met open haard, open woonkeuken en 2 slaap-
kamers v.v. dakkapellen. Deze goed onderhouden woning bestaande 
uit 2 woonlagen beschikt over een groot balkon en heeft een totale 
woonoppervlakte van ca. 100 m2 en vrij uitzicht (geen overburen).
•  Vernieuwde badkamer met whirlpool, wastafelmeubel, wandcloset 

en designradiator
• Veel bergruimte in de woning aanwezig
• Geen servicekosten

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

ROYAAL en zonnig 3 kamerappartement met GROOT balkon op 
het zuiden (ca. 11x1,2m). Het appartement heeft een woonop-
pervlakte van 90 m2 en beschikt over 2 RUIME slaapkamers van 
5 x 3,30 m waarvan 1 met aangrenzende badkamer.

• Inpandige berging op de begane grond
• 2 liften in het gebouw aanwezig
• Zeezicht vanaf balkon

Vraagprijs € 198.500,- k.k.

Passage 3/8

Uniek voormalig woon/winkelpand met achtertuin, riant 
dakterras en inpandige garage gelegen in de Indische buurt 
van HEEMSTEDE. Dit goed onderhouden hoekpand dateert 
uit 1923 en is thans in gebruik als royale eengezinswoning. 
Deze voormalige winkelruimte is verbouwd tot een riante 
woonkamer met aangrenzende eetkamer. Op de bovenverdie-
ping bevinden zich 4 royale slaapkamers. Woonoppervlakte 
160 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

HEEMSTEDE - Celebesstraat 24

NIEUW

In de dorpskern van Zandvoort op 300 meter van het strand, 
uitstekend gesitueerd, op de 2e verdieping van Residence 
“Oranjestaete”, riante driekamer-hoekappartement (ca. 162 m2 
incl. terras) met inpandige garage. Het appartement heeft een 
speelse indeling, een groot en besloten terras op het westen en 
is dermate goed ingericht dat een maximum aan wooncomfort 
wordt verkregen.  Het appartement is v.v. een lift, eigen verwar-
mingsinstallatie, mechanische ventilatie en entree beveiliging 
d.m.v. videofoon-installatie.

Vraagprijs € 459.000,- k.k.

Oranjestraat 6 A

NIEUW

Tribute to Bob Marley

Veel mensen bij podium Luxlife
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Simone: “Mijn passie is je te 
helpen je ware doel, droom 
of passie te ontdekken en te 
bereiken. Je helpen authentiek 
te zijn, zodat je voelt wat je ei-
gen kracht voor je kan doen. 
Dit klinkt wellicht wat zwe-
verig, maar het is een zeer ef-
fectieve en praktische manier 
om jezelf te (her)ontdekken en 
in te zien waarom je dingen 
doet, die je mogelijk belem-
meren. Van belang is anders 
te leren kijken naar je eigen 
situatie en het keuzes maken 
daarin. Je hebt namelijk altijd 
een andere keuze: Als je één 
keuze hebt, leef je in een ge-
vangenis; heb je twee keuzes 
dan heb je een dilemma; maar 

met drie of meer keuzes leef je 
in vrijheid.”

Stappenplan
Konigs gebruikt NLP als hulp-
middel voor haar coaching 
en volgt altijd een vast stap-
penplan: stap 1 is het vaststel-
len van het doel, stap 2 het 
in kaart brengen van de ac-
tuele situatie (wat gaat mis, 
wat gaat goed), stap 3 is het 
zoeken naar ideeën die kun-
nen leiden tot een oplossing, 
stap 4 is de conclusie en de 
vervolgstappen, stap 5 ten-
slotte is het maken van duide-
lijke afspraken. “De opzet is in 
maximaal zes sessies van één 
à anderhalf uur tot resultaat 

Sinds kort heeft de al sinds haar zestiende in Zandvoort  
wonende Simone Konigs (44) haar eigen advies- & coaching-
bureau, Momentum genaamd. Na verschillende ondernemingen 
heeft zij via allerlei relevante HBO-opleidingen en cursussen in 
Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) haar passie gevonden 
in het coachen van mensen. 

door 
Erna Meijer

te komen. De manier waarop 
kan per persoon verschillen. Ik 
werk het liefst op ‘één op één’ 
basis, maar ik heb ook speciale 
pakketten voor bedrijven, o.a. 
(online) coaching voor werk-
nemers ter verhoging van ef-
fectiviteit bij onder meer func-
tioneringsgesprekken.”

Groepjes
Binnenkort  wil  Simone 
ook gaan starten met het 
‘Persoonlijk Levensplan’, waar-
bij gedurende zes weken in 
kleine groepen van maximaal 
acht personen gewerkt gaat 
worden. “Aan het eind van de 
cursus heb je een duidelijk 
doel en weet je hoe het te be-
reiken!”

Voor meer informatie over 
hetgeen Simone Konigs kan 
bieden, kunt u terecht op 
haar website: 
www.bereikjedoelnuwel.nl, 
email: skonigs@zonnet.nl  of 
via mobiel nr. 06-5435 7575.

Momentum 
Advies & Coaching

OVZ zomerborrel
Benieuwd naar de mensen 
achter de OVZ? Kom dan naar 
de zomerborrel op donder-
dag 23 augustus, 18.00 uur in 
Café Koper aan het Kerkplein. 
Maak kennis met de bestuurs-
leden van de Zandvoortse 
ondernemersvereniging . 
Stuk voor stuk bekende 
Zandvoortse ondernemers 
zoals Ferry Verbruggen (Pole 

Position), Dennis Moerenburg 
(Moerenburg Parfumerie), 
Peter Tromp (Kaashuis Tromp) 
en Dennis Spolders  (Spolders 
Loodgieters). Alle bestuurs-
leden zijn gerenommeerde 
ondernemers en vertellen u 
graag over de activiteiten en 
mogelijkheden van de OVZ. 
Ook zijn zij beschikbaar om 
nieuwe ideeën uit te wisselen 

voor het komende najaar. In 
het afgelopen seizoen heeft 
de OVZ de ondernemers be-
zocht in de Haltestraat. Hieruit 
blijkt dat men vooral behoef-
te heeft aan nieuwe ideeën 
om Zandvoort te promoten. 
Kortom, minder gepraat en 
meer actie. Wie weet, vormt de 
zomerborrel een mooie aanzet 
voor nieuwe initiatieven.

Redelijk weekendweer 
op Zandvoort   

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 19 19 19-20 20-21 

Min 16 14 14 13

Zon 30% 35% 30% 35%

Neerslag 55% 40% 30% 30%

Wind wzw. 4-5 wzw. 4 west 4 zzo. 4

We zitten inmiddels een 
behoorlijk eind in de zoge-
naamde Hondsdagen. Dat 
is de periode waarin de hel-
dere ster Sirius van het ster-
renbeeld de Grote Hond ge-
lijktijdig met de zon opkomt 
en dus niet te zien is. Deze 
Hondsdagenperiode, die 
doorgaans van 20 juli tot 20 
augustus duurt, kenmerkt 
zich vaak door vrij warm en 
vochtig zomerweer met en-
kele (onweers)buien. Ook dit 
jaar gedraagt het weer zich 
gedurende deze fase zoals 
geschetst.

De maandag en dinsdag le-
verden best puik weer op in 
Zandvoort en Bentveld met 
op dinsdagmiddag, ondanks 
de dichtgesmeerde lucht, zo-
waar een bijna zomerse tem-
peratuur op het pleit. Aan 
de voorzijde van een actieve 
depressie -die zich woens-
dag boven het Verenigd 
Koninkrijk bevond- werd war-
me lucht aangevoerd waarin 
die thermische verwennerij 
nog even mogelijk was. 

Gisteren, toen we volledig in 
de vangarmen van genoem-
de Britse depressie vertoef-
den, werd een behoorlijk 
onstuimige dag in de Lage 
Landen en enkele pittige 
regenbuien waren nog aan 
zet. Er viel weer een paar 
millimeter regenwater bij 
overdag, maar opvallend was 

dat de temperatuur zich nog 
wel goed hield aanvankelijk 
met een waarde van iets bo-
ven de 20 graden. Veel wind 
stond uit zuidwest en deze 
was een aantal uren krachtig 
tot hard, zeker op de boule-
vard! De strandtenthouders 
zagen het liever anders. 

Deze donderdag geeft nog 
niet het beste weer (een vrij 
grote buienkans), maar het 
komende weekeinde zal -tra-
ditiegetrouw inmiddels- een 
iets beter weerbeeld moeten 
gaan opleveren. Wellicht 
dat het op de vrijdag en za-
terdag al netjes opknapt in 
het kustgebied en er zich 
amper meer  buien ontwik-
kelen. De zoveelste tijdelijke 
hogedrukuitloper komt zich 
dan weer in positieve zin 
met het Hollandse weer be-
moeien. Maar waarschijnlijk 
verloopt het weekeinde toch 
weer niet helemaal buivrij 
(buienkans op dit moment 
tot 30%). 

Op de (zeer) lange termijn 
lijken de hogedrukgebieden 
nog wat meer aan zet te ko-
men, maar of we het nu eens 
een volle week droog gaan 
houden met een graad of 
25 en meer valt te betwijfe-
len in deze uiteindelijk toch 
steeds opnieuw teleurstel-
lende zomer van 2007.  

weerman Marc Putto

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?

De Zandvoortse Zomermarkt is een initiatief van de 
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Wij danken onze leden voor hun ondersteuning

Aannemersbedrijf 
Koster

ABN AMRO 
Bank

Accountantskantoor 
Huppelschoten Albert Heijn

Amusino Royal BDO 
Accountants Beach Him Belastingadviseur 

N. Bakels

Balkenende

Center Parcs/
Sea Spirit 
Zandvoort

C’est Bon Specialiteiten Corry’s 
Kaashoek

Daniel Groente en 
Fruit

De Zandvoortse 
Apotheek DEKA markt

Dobey 
Zandvoort, 
dierenspeciaalzaak

Febo Automatiek Friture d`Anvers

HBR Adviescentrum
Zandvoort

Holland Casino 
Zandvoort Hotel Faber

Jackpot 
Games & Fun Jupiter Plaza/Blokker

Keur en Zoon Kuuna Nederland

Modern Art

NH Hoteles 
Zandvoort O.H.O. Headsigns

Parfumerie Stoop Play in BV RABO Bank

Radio Stiphout

Slagerij 
Vreeburg v.d. Graaf Holding V.O.F. de Zuid V.O.F. 

Spiers-van Ravensberg

Van Dam Vis B.V.

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 
06-��39 �478

of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl



�0 ��

Zandvoortse Courant • nummer 33 • 16 AUGUSTUS 2007

‘De ware kampioen kenmerkt zich niet 
door altijd als eerste over de finish te komen 

maar ondanks alles de finish te halen.’
Marco Termes

Spreuk van de week:

Let op!
 Zaterdag 18 augustus

Karaoke 
wedstrijd!

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Zeg ken jij de 

mosselpan?
Van de mosselman, 

de mosselpan.

Iets aparts: wokmosselen.

Die eet je bij Thalassa!

NIEUW

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723 

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

Reserveren: 023-5715660

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu �8 augustus t/m 3� augustus 
€ 27,50

Lisette au légumaisse de petits pois 
et vinaigrette cerfeuil

makreel op  légumaise van doperwten 
en kervelvinaigrette

of
Entrecote fumé par nous avec sauce d’orange

huisgerookte entrecote met citrussaus
of

Surprise de chèvre, doyenne de Commice 
et fromage frais

surprise van geitenkaas, peer en kwark
 HHH

Cabillaud étuvé au foin et fines herbes
kabeljauw gestoofd op hooi en kruiden

of
Bifteck sauté avec foie de canard et sauce Madeira

rundersteak met eendenlever en madeirasaus
of

Lasagne de courgette avec fleur d’Emma 
et sauce fromage

lasagne van courgette met eigen bloem 
en kaassaus

HHH

Dessert 

Voor reserveringen: 023-57�6��9/info@tfaz.nl

C U L T U U R
Tochten met paard en wagen 

door Waterleidingduinen

De Amsterdamse Water-
leidingduinen (AWD) gren-
zen aan de gemeentegren-
zen van Zandvoort en toch is 
het een gebied dat menige 
Zandvoorter nooit heeft be-
treden. Een ongekend mooi 
gebied ook, waar het nodige 
aan flora en fauna is te zien. 
Van wilde orchideeën tot paar-
denbloem en van vos tot havik, 
bramen en wilde bosaardbei-
en, alles leeft en bloeit in dit 
prachtige 3400 hectare grote 
natuurgebied, dat normaal 
gesproken alleen voor wan-
delaars open staat.

Unieke kans
Bar Bodega De Doofpot or-
ganiseert sinds 1998 natuur-
tochten per paard en wagen 
door de AWD. Met paard en 
wagen wordt u naar plaatsen 
gebracht waar u normaal ge-
sproken niet (veel) zult komen. 
Onder deskundige begeleiding 
van een gekwalificeerde duin-
gids ontdekt u de geheimen 
van dit prachtige natuurge-
bied en als het meezit komt 
u oog in oog te staan met bij-
voorbeeld reewild of vossen. Zo 
een rit is een unieke kans voor 
een verjaardag of familiefeest, 

Bent u wel eens met een wagen, getrokken door twee  
paarden, over de verharde en onverharde paden door de  
Amsterdamse Waterleidingduinen gereden? Uitleg gekregen  
over alles wat daar groeit en bloeit? Ik denk dat menige  
Zandvoorter deze vragen ontkennend zal beantwoorden.  
Toch is die mogelijkheid aanwezig via een even uniek als  
veelzijdig bedrijf: De Doofpot in De Zilk!

bedrijfsuitstapje of jubileum, 
of natuurlijk zomaar, om ge-
woon weer eens lekker dicht 
bij de natuur te komen. 
 
Mooie foto’s maken
De tochten worden iedere 
dag gehouden en er is plaats 
voor 1 tot 12 volwassenen. Als 
er kinderen meegaan, kan er 
overlegd worden over het aan-
tal personen. Tevens is er sinds 
kort plaats voor 4 rolstoelen! 
In principe wordt er verzameld 
bij De Doofpot, maar in over-
leg kan dit ook bij de ingang 
van de duinen, bijvoorbeeld bij 
het pannenkoekenhuis op de 
Zandvoortselaan. U kunt er-
voor kiezen om vooraf al iets 
te eten of te drinken, maar al-
leen als u bij De Doofpot ver-
zamelt. Een tocht duurt 2,5 
uur. Gedurende deze tijd zit u 
op de kar, afgezien van een kof-
fiepauze onderweg. Natuurlijk 
kan er altijd gestopt worden 
op verzoek, want mooie foto’s 
moeten wel gemaakt kunnen 
worden! Na afloop keert u te-
rug bij De Doofpot (of op de 
plaats waar u opgestapt bent), 
waar nog even nagepraat kan 
worden onder het genot van 
een hapje en/of drankje. Het 
standaard arrangement kost 
€ 12 per persoon. Bij deze prijs 
zitten de entreekosten van de 
AWD en de koffie inbegrepen. 
Het enige wat u hoeft te doen, 
is vooraf even reserveren. Wees 
er snel bij, want vol is vol! Meer 
informatie vindt u op www.
natuurtochten.com

Het volksdansen van de afgelopen week kreeg slechts één kri-
tische opmerking en dat was dan niet naar de folkloristische 
dansgroepen, maar naar de gemeente Zandvoort. Alle toe-
schouwers waren het erover eens: de twee banken die midden 
op het Raadhuisplein staan, moeten op een ander plek komen 
en wel aan de rand van het plein.

Nu stonden ze in de weg 
maar dat kon de gemeente, 
toen ze geplaatst werden, 
uiteraard niet voorzien. Wat 
ze echter wel voorzien zou-
den kunnen hebben is dat 
het uitzicht die de gebrui-
kers van de banken hebben 
niet bepaald het fraaiste is. 
Een blinde muur met een ge-
schilderd zeegezicht dat door 
de graffiti niet als zodanig 
kan worden onderscheiden. 
Ons advies zou luiden om de 
twee bankjes een kwartslag 
te draaien, met de rug naar 
het raadhuis.

Volksdansfestijn vraagt eigenlijk 
om herhaling

Emergo Brass Quintet in Protestantse kerk

De muziekvereniging Emergo 
is 95 jaar geleden ontstaan uit 
muziekvereniging St. Aloyisius 
en de Castricumse Fanfare en 
Drumband. Al in het begin van 
deze eeuw was er in Castricum 
een kopergroep die optrad tij-
dens bruiloften en partijen in 
de regio. Volgens de archieven 
bestond deze groep uit leden 

van de beide orkesten uit de 
omgeving. Het quintet van 
de vereniging bestaat nu uit: 
René Breetveld (cornet, picco-
lo, trompet), Johan Breetveld 
(trompet, piccolo, trompet, 
cornet), Edgar Nijman (hoorn), 
René Bos (euphonium (soort 
baritontuba), Astrid Breetveld 
(es bas).

Komende zondag is weer een concert 
uit de serie Kerkpleinconcerten gepland. 
Voor u zal optreden het Castricumse 
Emergo Brass Quintet. Op het program-
ma staan werken van onder andere  
Vivaldi, Händel, Grieg en Mozart, niet de 
eerste de beste dus.

Het concert wordt in de 
Protestantse kerk aan het 
Kerkplein gegeven en zal om 
15.00 uur beginnen, de kerk is 
vanaf 14.30 uur open. De toe-
gang is als gebruikelijk gratis 
maar aan het einde van de 
voorstelling is een openschaal-
collecte voor de stichting 
Restauratie Knipscheerorgel. De witte bankjes stonden ook voor de artiesten een beetje in de weg

De volksdansgroep uit Zuid-Korea

Voor herhaling vatbaar
Waar alle toeschouwers het 
ook over eens waren: dit festijn 
is voor herhaling vatbaar! Want 
een waar festijn was het. Men is 
echter ook realistisch en ziet dat 
het wel erg veel geld zal gaan kos-
ten om dansgroepen vanuit de 
hele wereld alleen maar omdat 
het zo mooi is om naar te kijken 
en luisteren, naar Zandvoort te 
halen. Misschien dat er een mo-
gelijkheid geboden kan worden 
om het eens in de paar jaar te 
doen met groepen uit Europa of 
alleen uit Nederland. Menigeen 
zal daar naar uitkijken!

Gebruikt u ook altijd uw zandvoortPas?

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)

Met paard en wagen door de Waterleidingduinen



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting

Wij hebben weer heel veel 
nieuwe artikelen binnen!

Rosanti Frizzante
Prosecco van Rosé

Per fles nu: € 5,95

De hele maand augustus:
Botermalse kogelbiefstuk

3 stuks € 6,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
De 2 smakenvlaai van 

12,95 voor 11,50
Op vertoon van uw ZandvoortPas 
het 2de kopje koffie gratis 

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op
Indiase wikkelrokken

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen 

ook op: 
www.zandvoortpas.nl 

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Fles huiswijn Rood/Wit of 
Rosé met 10% korting op 
vertoon van uw ZandvoortPas.

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

Zuidstrand
023-5718787

www.azzurrozandvoort.nl

Strandpaviljoen 

AZZURRO

Nederlands enige ristorante /
espressobar op het strand 

Dus een strandwandeling waard  

-Op terras stukje kleding gewenst- 

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

Bestel nu de ZandvoortPas

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

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

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

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.

 

Vakantiepakket:
10 weekfilms
voor € 10,00

Niet in combinatie met andere acties

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

20% korting 
op fleece vesten

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Veel visgerechten bij Club Maritime

Dat diner, maar ook de lunch, zit wel 
snor bij Club Maritime. Veel visge-
rechten “want dat is wat de mensen 
graag willen” volgens Harry. Dit jaar 
heeft de chef ook een vijftal maal-
tijdsalades op zijn kaart gezet die 
uitermate als lunch geschikt zijn. Als 
diner zou men er wat brood of fri-
tes bij kunnen bestellen. Ze variëren 

Strandpaviljoen Club Maritime is één 
van de strandpaviljoens die deel-
neemt aan de ZandvoortPas. De fa-
milie Faase ziet het als een service 
aan hun gasten om ze na het diner, 
op vertoon van de ZandvoortPas, 
een kopje koffie gratis te mogen 
aanbieden.

in prijs tussen € 7,80 en € 11. Gekozen 
kan worden uit salade ‘Old Cheese’, 
salade ‘Tuna Fish’, salade ‘Mozarella’, 
salade ‘Sweet Spicy Chicken’ of salade 
‘Maritime’ (met gebakken gamba’s).

Ook bij de voorgerechten zitten een paar 
opmerkelijke dingen: de garnalenkroket 
met toast of grote Japanse garnalen 

met zoete Chilisaus, in de prijsklasse 
rondom € 5, zijn zeer aanlokkelijk. De 
hoofdgerechten, van pangafilet tot 
spareribs en van zalmmoot tot Wiener 
schnitzel, variëren tussen € 12,50 tot 
€ 18,60 en worden met garnituur ge-
serveerd. Als u na het diner even uw 
ZandvoortPas laat zien, wordt er gratis 
een kopje koffie geserveerd!
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Geachte redactie,

Wij van de Constantijn Huygenstraat (even zijde), voelen ons door 
de gemeente Zandvoort zwaar benadeeld met het voorliggende be-
stemmingsplan en de daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid.

Vorig jaar is er al een voorontwerp bestemmingsplan geweest maar 
ondanks protesten via de inspraakprocedure tegen hogere en verder 
naar voren komende nieuwbouw in onze smalle straat, wil men toch 
de opgestelde wijzigingsbevoegdheid voor complex 5 met het Rode 
Kruisgebouw doorvoeren. Momenteel ligt het bestemmingsplan tot 
17 augustus a.s. ter inzage, weer tijdens de vakantieperiode als 
veel mensen er niet zijn. Ons idee: de gemeente Zandvoort en de 
woningbouwvereniging zijn twee handen op één buik.

Bijkomend aspect: om de nieuwbouw te kunnen realiseren moeten de 
bestaande huurders (sommigen wonen er al 30 jaar of langer) van een 
heel woonblok uit hun huizen worden gezet, weliswaar onder toezegging 
van vervangende woonruimte, maar waar vind je die in Zandvoort. 

De voorzitter van de EMM is in mei/juni vertrokken, hij zou de 
huidige huurders iets te voortvarend zijn tegemoet getreden. 

Ons inziens is dit niet de manier waarop een gemeente met zijn 
inwoners dient om te gaan, ook niet als de gemeente de naam heeft 
‘de meest MKB vriendelijke gemeente’ te zijn. 

Met vriendelijke groet,

Namens de bewoners Const. Huygenstraat (even zijde)
H.J. Gazenbeek

Trendy of
lekker gewoon

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Vaste planten 
Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

New Century Advies

T:  023-5718568

M: 06 47772376

info@newcenturyadvies.nl

• Financieel Advies

• Belastingen

• Businessplan

BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK  !

Fairy Golf B.V. zoekt voor
Kennemer Golf Club 
te Zandvoort
medewerkers voor de bediening

part-time
Ook voor de KLM-Open van 18- t/m 27 augustus

Tevens full-time medewerker
algemene dienst

Reacties: 023-5713189
Mevr. H. van Houten of Dhr. B. Duivenvoorden

Cash en Carry
Italiaanse delicatessen

wijnen
Lijnbaan 77, 1969 ND Heemskerk

Tel. 0251-247204, Fax 0251-249504
www.smeraglia.nl

Smeraglia

 groothandelHoreca

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de laatste trends

Zoekt
Medewerkers

bediening
en

afwas/keukenhulp

Reacties per e-mail naar:
cafeneuf@cafeneuf.nl

Voor meer info
M. de Bruyn 06-26178819

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.

Als het kalf verdronken is, dempt men de put
In toenemende mate veroorzaakt het verkeer op de Hogeweg le-
vensbedreigende situaties, vooral voor kinderen, bewoners van het 
Tomashuis en mensen met rollators. Voor onze ogen gebeuren steeds 
vaker verkeersongelukken.

Wij, bewoners van Zuiderstraat/Hogeweg en omgeving, hebben 
een verzoek (lees: eis!) bij de gemeente Zandvoort ingediend om 
zo snel mogelijk een zebrapad op de Hogeweg ter hoogte van de 
Oranjestraat aan te brengen.

De reactie op dit dringende verzoek, kwam van de beleidsmedewerker 
van de afdeling verkeer en vervoer, en luidde als volgt: ‘In het jaar 
2010 (!) vindt de herinrichting van de Hogeweg plaats. Er wordt in 
overweging genomen of er een zebrapad zal moeten komen’. 

Wie wordt het volgende slachtoffer? Als het kalf verdronken is…

Bewoners Hogeweg 52 en 45
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Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

2041 VW  Zandvoort
Tel: 023 5740330

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

Duizendpoot
Maar niet  al leen ASV 
Sandevoerde profiteerde van 
een actieve voorzitter. Nico 
Paap organiseerde, vanuit ASV, 
twee keer een wandelvierdaag-
se voor de wandelsportvereni-
ging Sandevoerde. Hij was ac-
tief in de Oranjevereniging en 
organiseerde de Oranjeritten. 
Dat waren puzzeltochten door 
het dorp voor iedere fietser, 
brommer, auto en motor. Hij 

heeft het bevrijdingsvuur 
van Wageningen naar 

Zandvoort gebracht, 
dat ontstoken werd 

op het Zandvoort-
meeuwen ter-
rein. Touwtrek-
w e d s t r i j d e n 
op het strand, 
een zeepkis-

tenrace in de 
Oranjestraat, een 

nationale skelter-
race op het circuit 

en een radio nachtrit 
voor een goed doel. Er 

was zelfs een auto vier-
daagse. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of Nico Paap 
organiseerde het. Niet voor 
zichzelf maar voor het plezier 
van een ander.

Verkeersdeskundige
Veel Zandvoorters hebben 
rijlessen gehad bij zijn auto-
rijschool ‘de Branding’. Later 
was Nico Paap buschauffeur 
bij de NZH en vervolgens bij 
GVB Amsterdam. Hij is gedi-
plomeerd docent voor taxi’s, 
vracht- en autobussen en 
reisde als examinator beroeps 
goederenvervoer door het 
hele land. Nico Paap maakt 
geen puzzelrally’s meer maar 
hij waagt zich nog wel aan 
een moeilijke legpuzzel. Ook 
ergert hij zich flink aan het 
verkeersbeleid in Zandvoort. 
Vooral als er iets tegenstrij-
digs is met betrekking tot de 
wetregels dan trekt hij aan de 
bel. Nico is een volhouder en 
zal niet rusten voordat een 
verkeersbord veranderd of 
verplaatst is. Dus gemeente: 
‘let op uw saeck!’

tief bij MAC-Zandvoort en de 
RAC West. Maar zoals hij zelf 
zegt: “was ik op zoek naar een 
vereniging louter en alleen 
voor autosporters.” Nico is 
25 jaar voorzitter van de ASV 
Sandevoerde geweest en orga-
niseerde veel puzzelritten. Eén 
keer per jaar werd er een speci-
ale rally in samenwerking met 
de reserve politie Zandvoort 
gemaakt. De reservepolitie 
verzorgde ook de controlepos-
ten en de prijsuitreiking werd 
veelal gedaan door comman-
dant Methorst. Grote bekend-
heid heeft de ASV Sandevoerde 
gekregen met de driehonderd 
kilometer lange herfstral-
ly’s die in Noord-Holland van 
start gingen. “Het grootste 
probleem was het verkrijgen 
van vergunningen van de 
diverse gemeenten.” Tevens 
benadrukt Nico dat ook zijn 
vrouw Sina zich verdienste-
lijk heeft gemaakt met, onder 
andere, de verzorging van het 
ASV clubblad.

Veel dorpsgenoten hebben als vrijwilliger een band met de 
Zandvoortse samenleving. Mijn dorpsgenoot van deze week, 
Nico Paap, heeft in het verleden zich ingezet voor het vereni-
gingsleven. Door zijn ziekte (COPD) zijn de activiteiten meer 
naar de achtergrond verschoven maar zijn interesse in het ver-
keer en alles daar omheen, heeft nog zijn volle aandacht. Met 
Nico Paap kan je uren over dit onderwerp praten. Samen met 
zijn vrouw Sina Paap-Loos, mijn vroegere buurmeisje, blikken 
we terug naar de tijd van weleer.

Dorpsgenoten

Op Internet is de naam van 
Nico Paap gekoppeld aan het 
verkeerscentrum Zandvoort 
met als aanvulling: alle 
wetswijzingen op het 
gebied van verkeer 
en vervoer. Als ver-
keersexpert geeft 
Nico gevraagd en 
ongevraagd advies 
over diverse ver-
keerssituatie’s. Niet 
alleen de politie en 
de gemeente maken 
gebruik van zijn ken-
nis, ook het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat 
raadpleegt hem. 

Rasechte Zandvoorter
Zodra je familienaam verbon-
den is met een bijnaam dan 
ben je een echte Zandvoorter. 
En omdat de naam Paap veel-
vuldig in Zandvoort voorkomt, 
is uiteraard mijn eerste vraag 
“Van welke Paap ben je?” De 
bijnaam van Nico is ‘mok’ en 
hij is familie van Jaap Paap 
van het strand. Zo, we zijn op 
de hoogte. Op mijn tweede 
vraag: “wat is je grootste pas-
sie?” raken we niet uitgespro-
ken. Op nummer 1 staan zijn 
kleindochters en daarna komt 
zijn passie ‘verkeer’. Daar gaan 
we, de komende uurtjes, uit-
gebreid over praten. 

Sandevoerde
Aan de voorgevel van Nico’s 
huis hangt een naambordje, 
Sandevoerde. Deze naam 
heeft voor het echtpaar 
Paap een speciale beteke-
nis. Voordat Nico in 1966 de 
Autosportvereniging (ASV) 
Sandevoerde oprichtte, was 
hij als sportcommissaris ac-

 

                              Nico Paap

Nico Paap

Tekst en foto Nel Kerkman
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RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00  Zondag in Kennemerland 
17:00  De avond
20:00 Golden ZFM (H)
21:00  Tepp Zeppi  

Maandag
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag
08:00 Zondag in 
 Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/ 
 raadsvergadering.      
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Cafe (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Klassiek  (H)
22:00 Veenendaal in Zicht  

Donderdag
08.00 Goedemorgen  
 Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag 
08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
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  Groove Empire
23:00  Night Walk

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

I Know Where It’s @

  

Zaterdag 18 augustus: 
Vanaf 21.00 uur karaokewedstrijd bij 
Café Oomstee aan de Zeestraat. Schrijf 
je nu in! Zaterdag is de eerste van vijf 
karaokewedstrijden, de hoofdprijs in  
de finale is een weekend Barcelona  
voor 2 personen.

Zondag 19 augustus: 
Gooi je heupen los bij Take Five aan 
Zee. Een Latin Party met een live salsa-
band en een gratis salsaproefles. Van 
16.00 tot 23.00 uur.

Zondag 19 augustus: 
Ook Latin bij de Sandbar! Iedere zon-
dag in augustus is er ‘Salsa Latin Live’ 
vanaf 20.00 uur, entree is € 2,50. 

Zondag 19 augustus: 
All Styles, een gezamenlijk event 
op het strand van Bloemendaal. Bij 
Woodstock ‘Woodstock’69 Live!’ 
met o.a. Michel de Hey, coverband 
VanKessel en een cabaretact. Bij 
Beachclub Vroeger ‘X-Mas at the 
beach’, met o.a. The Partysquad en 
Gregor Salto. 

Waar kennen 
we jou van?
“Nu al meer dan 6 jaar ben 
ik werkzaam bij Café Koper. 
Begonnen als hulp in de keuken, maar onder toeziend oog van 
Fred en Maaike uitgegroeid tot Allround medewerker. Tijdens 
de schoolperiode ben ik alleen in het weekend aan het werk, 
maar in de zomer ben ik 4 dagen per week te bewonderen op 
het mooiste terras van Zandvoort.”
 
Wat doe je naast je werk?
“Ik zit nog op school en ga nu beginnen aan het laatste jaar 
van mijn opleiding, Sport Management & Marketing. Wat ik 
precies ga doen als ik klaar ben weet ik nog niet, misschien 
een nieuwe studie of naar het buitenland.”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Zodra de zon schijnt ben ik op het strand om lekker te re-
laxen met vrienden. Daarnaast ben ik ook te vinden op de 
golfbaan om daar een balletje te slaan. In het weekend ben ik 
‘s avonds te vinden in Bloemendaal voor de lekkere muziek en 
om te dansen met je voeten in het zand. Daarna ga ik door 
naar het dorp voor een laatste drankje.”

Als er één ding is waar man-
nen graag over opscheppen, 
zijn het hun eigen kwaliteiten. 
Ze vinden zichzelf vele malen 
beter, sterker, slimmer en voor-
al stoerder dan het vrouwelij-
ke geslacht. Natuurlijk kan ik 
hier voor een klein gedeelte in 
meegaan. De sterkste persoon 
op de wereld is inderdaad een 
man en grote namen zoals 
Einstein en Picasso zijn man-
nennamen. Maar dat wil be-
slist niet zeggen dat mannen 
stoerder zijn! 
 
Het was afgelopen week dat ik 
hiermee werd geconfronteerd. 
Ik bevond me op een zonover-
goten strandje in Portugal. 
Hier had ik me gesetteld op 
het beste plekje: dicht bij de 
zee en de ijscoman en met 
een geweldig uitzicht over het 
gehele strand. Zorgeloos lag ik 
te genieten van de dingen om 
me heen. Ik besloot stiekem 
wat mensen te observeren. 
Hierbij stuitte ik al snel op iets 
merkwaardigs, namelijk het 
grootste zwaktepunt van de 
man: strandvrees. Want als het 
op zand en zee aankomt, lijken 
onze stoere mannen te veran-
deren in simpele bangerds! Ik 
had een Nederlandse jongen 
in mijn vizier die een poging 
tot zwemmen deed. Dit resul-
teerde in wat pootjebaden om 
vervolgens, na het zien van het 
zeewier in het water, rechts-
omkeert te maken. “Het is veel 
te koud”, schreeuwde hij naar 
zijn vrienden. Maar zelfs aan 
de kant is het voor een man 
nooit veilig. Zand op de billen 
is natuurlijk wel het ergste 
wat je kan overkomen!
 
Er zijn altijd uitzonderingen 
op de regel en ik wil absoluut 
niet beweren dat elke man 
last heeft van strandvrees. 
Toch lijkt het of het meren-
deel dezelfde makke heeft. Ze 
willen geen avontuur, ze wil-
len geen zeewier in de buurt 
en ze willen geen zand in de 
zwembroek. Het enige wat ze 
willen is gewoon lekker stoer 
zijn en uit de buurt blijven van 
het water en het zand!

Strandvrees

Column

Pauline

… voor Jurriaan 

Duivenvoorden 
20 jaar

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

The Simpsons Movie
Alleen een bioscoopscherm kan Homer’s onnozel-
heid vastleggen en The Simpsons Movie doet dat! 
In de langverwachte ‘2D’ animatiefilm, gebaseerd 
op de populaire TV serie, moet Homer de wereld 
redden van een door hem zelf gecreëerde ramp. 

Cartoonist Matt 
Groening is de 
grote man achter 
The Simpsons, 
‘s werelds be-
roemdste te-
kenfilmfamilie. 
De gele figuur-
t j e s  d e b u -
teerden eind 
jaren tachtig 
op tv in korte 
filmpjes tij-
dens de Tracy 
Ullman Show, 
en kregen 
met behulp 
van produ-
cent James 
L. Brooks in 
1989 hun 
eigen serie. 
Het heeft maar liefst 18 
jaar geduurd eer Homer, 
Marge, Bart, Lisa en 
Maggie de overstap naar 
het witte doek waagden. 
Het verhaal van ‘The 
Simpsons Movie’ is zo 
lang mogelijk geheim ge-
houden. Regisseur David 
Silverman deed ervaring 

op bij de tv-serie van The 
Simpsons en regisseerde 
ook al de animatiefilm 
‘The Road to El Dorado’ 
(2000) en was co-regis-
seur van ‘Monsters Inc.’. 
De stemmen voor de 
Nederlandstalige versie 
werden geregisseerd door 
Eddy Zoëy. 

dan ook een vrijwillige brand-
weerman noemen!

Taken
Wat zijn nou eigenlijk de ta-
ken van een vrijwilliger? “In 
het begin moesten we slacht-
offer spelen en kregen we 
ander van dat soort rotklus-
jes”, lacht Maarten, “maar als 
snel kregen we opleidingen 
aangeboden. De opleidingen 
Brandwacht en Brandwacht 
1e klas, die ik in 1,5 jaar heb 
gehaald.” Als vrijwilliger heeft 
Maarten zogenaamde ‘piket-
dienst’. Dit houdt in dat hij één 
keer in de 2 weken, 7 dagen van 
17.00-07.00 uur, dienst heeft. 
Dan draagt hij een pieper bij 
zich en moet natuurlijk paraat 

staan wanneer deze afgaat. 
Om vervolgens binnen 4 mi-
nuten op de kazerne aanwezig 
te zijn en… uit te rukken! 

Beleidsmedewerker 
Vanwege een knieblessure 
kan Maarten momenteel he-
laas niet uitrukken. Toch kun 
je hem nog steeds vinden op 
de kazerne. Want naast zijn 
vrijwillige inzetbaarheid, is 
Maarten hier ook werkzaam 
als beleidsmedewerker. Voor 
zijn opleiding HBO Integrale 
Veiligheidskunde, die hij on-
langs heeft afgerond, was 
Brandweer Zandvoort zijn 
leer/werkplaats. Als beleids-
medewerker maakt hij bij-
voorbeeld uitrukprocedures. 

In the Picture…

Van brandweermannen kun 
je er nooit genoeg hebben. Zo 
ook in Zandvoort, waar naast 
de beroeps brandweerman-
nen een groot deel van het 
personeel op vrijwillige basis 
werkt. Maarten Koolstra, 22 
jaar, is één van hen. 

Meer dan 3 jaar geleden viel 
zijn oog op een wervingscam-
pagne van de Zandvoortse 
Brandweer waarin zij om vrij-
willigers vroegen. Samen met 
een vriend besloot Maarten 
om hierop te reageren. Ze lie-
pen een aantal oefenavonden 
mee en vonden het hartstikke 
leuk. Natuurlijk was de brand-
weer ook erg blij met deze 
enthousiaste jonge jongens. 
Sindsdien mag Maarten zich 

Dit gebeurt allemaal in het 
kantoor boven de kazerne. 
“Overdag hebben alle beroeps 
een kantoorfunctie. Het is niet 
de hele dag darten of scha-
ken zoals mensen wel eens 
denken! Overdag werken we 
gewoon op kantoor en rukken 
we uit als de pieper gaat”, legt 
Maarten uit.

Toekomst 
Aan zijn enthousiasme te 
merken, heeft Maarten het 
voorlopig nog goed naar zijn 
zin bij Brandweer Zandvoort. 
“Het leuke van de brandweer 
vind ik de afwisseling. Als de 
pieper gaat weet je nooit wat 
er komt. De ene keer is het een 
grote brand, zoals de boot-
brand in Velsen onlangs, de 
andere keer wateroverlast, een 
aangespoelde zeehond of sim-
pelweg vals alarm! Daarnaast 
trekt de brandweersfeer, het 
samenwerken en er voor el-
kaar zijn, me erg aan”, aldus 
vrijwilliger Maarten tot slot.

Maarten Koolstra

Vrijwillige 

Brandweerman

Heb je ff …
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APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Kom ooK op 1 september naar 
de open dag van 

Welzijnsorganisatie pluspunt
en Win:

In welke wijk staat het nieuwe Pluspuntgebouw?

A: Zandvoort Zuid

B: Zandvoort Nieuw Noord

C: Zandvoort Dorp

Stuur juiste antwoord naar pluspunt. De prijsuitreiking
is rond 17.00 uur tijdens de Pluspunt Open dag.

Check www.pluspuntzandvoort.nl

Een cursus naar keuze Diner voor 4 personenEen Ipod nano 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort

Naam:

Adres:

Antwoord:     A     B     C 
(omcirkel het juiste antwoord)

maak nu kennis met 

de reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Ouderen steeds vaker achter de computer
De belangstelling van ouderen voor de computer groeit stevig. 
Een computer geeft verrassende mogelijkheden. Een tweede 
wereld gaat voor hen open en de PC zorgt voor een boeiende 
tijdsinvulling. 

Het is ‘booming 
business’. Niet al-
leen voor het be-
dri jfsleven, ook 
voor de oudere par-
ticulier. Uit het hele 
land komen signa-
len dat de interesse 
onder ouderen voor 
de computer sterk 
toeneemt.

Cursussen
Zo is in het Brabantse stadje 
Oudenbosch de vraag naar com-
putercursussen voor senioren zo 
groot dat er een fiks computer-
centrum voor ouderen wordt in-
gericht. Senioren kunnen in het 
centrum terecht voor boeiende 
computercursussen. Het aanbod 
daarvan groeit regelmatig. En 
daarmee ook de mogelijkheden. 
Populair zijn programma’s voor 
internet, voor fotobewerking, 
dia-voorstellingen, het maken 
van wenskaarten e.d. Ook ‘ge-
wone’ kennismakings- en basis-

cursussen staan steeds meer in 
de belangstelling. In Zandvoort 
biedt ondermeer Pluspunt zulke 
lessen aan.

Argumenten
“Ouderen hebben steeds vaker 
internet en e-mail nodig. Het 
wordt hun overal gevraagd: 
de gemeente heeft dagelijks 
een digitale nieuwsbrief, je 
kunt formulieren downloaden 
en de bank wil iedereen aan 
het internetbankieren.” De 
Brabantse docent Jac Donkers 

onderschat de groeiende be-
hoefte bij senioren niet. Hij 
kent nog een argument voor 
senioren om achter de compu-

ter te kruipen. “Het 
is een manier om 
isolement en een-
zaamheid te be-
perken. Kinderen 
en kleinkinderen 
wonen verder weg 
dan vroeger. Via de 
computer is het 
heel simpel om 
contact te houden 
en foto’s uit te wis-
selen.” Ook sociale 
contacten leggen 
via internet is ge-

makkelijk. Het maakt de eigen 
wereld groter dan de beperkte 
omgeving.

Dat de kleinkinderen hun opa 
en oma kunnen helpen, ziet 
Donkers niet snel gebeuren. 
“Die gaan zo ontzettend snel 
dat ze vergeten goed te laten 
zien welke knop moet worden 
ingedrukt. De computermuis 
wordt met de hand bewogen en 
de gevolgen zijn op het scherm 
zichtbaar, dat is niet voor ieder-
een even vanzelfsprekend.”

Zandvoort rapportcijfer 6 
voor ouderenhuisvesting

De golf babyboomers komt eraan. Aanpassen van bestaande 
en bouwen van nieuwe woningen moet fors aangepakt wor-
den. Volgens een landelijk onderzoek behoort Zandvoort bij 
de middenmoot.

Bij het overgrote deel van de 
Nederlandse gemeenten is 
het aanbod van seniorenwo-
ningen kleiner dan de vraag. 
Dat blijkt uit een landelijk 
onderzoek naar lokaal beleid 
ouderenhuisvesting. Het on-
derzoek is gedaan door de 
ouderenbonden ANBO, PCOB 
en Unie Kbo. 

Rapportcijfers
De gemeente Groningen komt 
als beste uit de bus op het ge-
bied van ouderenhuisvesting. 
De gemeente Haarlem krijgt 
rapportcijfer 9,46 en buurge-
meente Bloemendaal slechts 
3,78. Volgens de lijst komt 
Zandvoort met de hakken over 
de sloot en haalt een cijfer 
van 6,22. De Friese gemeente 
Wunseradiel sluit de lijst met 
een zeer magere 1,89. 

Lobbyisten
De samenwerkende organisa-
ties pleiten voor meer geschikte 
ouderenwoningen. Om bij ge-

meenten aan de bel te trekken 
hebben de bonden zeshonderd 
mensen als lobbyist opgeleid. 
De helft van de gemeenten 
vindt dat de rijksoverheid te 
weinig doet. Zij melden dat 
er te weinig geld beschikbaar 
zou zijn en de regelgeving zou 
onduidelijk zijn. 

Extra woningen
De gemeenten kregen vragen 
voorgelegd over aanbod en 
vraag naar seniorenwonin-
gen, het huisvestingsbeleid 
voor ouderen en het woon-
zorgbeleid. Het tekort aan 
ouderenwoningen loopt 
volgens Anbo in 2015 op tot 
400 duizend. In Zandvoort 
wordt druk gewerkt aan het 
wonen-, zorg- en welzijnpro-
ject in Zandvoort-Noord. Daar 
zullen in totaal 80 nieuwe wo-
ningen worden gebouwd en 
zullen nog eens 38 woningen 
worden aangepast aan de 
wooneisen van nu, aldus de 
gemeentelijke website.

Pluspuntlezing over vergeetachtigheid
Zandvoorts welzijnsorganisatie Pluspunt zorgt dat haar me-
dewerkers goed berekend blijven voor hun taak. Zo was vorige 
week donderdag speciaal voor de vrijwilligers in de zorg een 
themabijeenkomst georganiseerd. 

“Naarmate iemand ouder 
wordt, werken de verbindings-
stukjes in de hersenen min-
der goed”, vertelt psychologe 
Miriam Huizenga. Zo’n zeven-
tig mensen waren afgekomen 
op de lezing in de bibliotheek. 
Diepgaand ging de psychologe 
in op een verschijnsel dat ie-
dereen wel eens aan den lijve 
ondervindt. Iets vergeten is 
een fenomeen dat iedereen 
wel ‘ns overkomt: niet op een 
naam komen of de eigen sleu-
tels even kwijt zijn. 

Dementie
Na de pauze was het woord 
aan Hans Houweling. De 
vrijwilliger van de Alzheimer 
Stichting is ook ouderenarts 

en gaf een toelichting op wat 
‘dementie’ nu eigenlijk is. “Een 
verzameling verschijnselen die 
erop wijzen dat de denkproces-
sen niet goed meer verlopen”, 
doceert Hans. Enkele voorbeel-
den: moeite hebben met ori-
enteren (waar ben ik?), moeite 
met vooruit denken (wel de 
pan op het fornuis zetten maar 
het gas niet aansteken).

Bijverschijnselen
Uit statistiek blijkt dat perso-
nen van 85 jaar en ouder zo’n 
30% kans hebben dementie 
in meer of mindere mate te 
ontwikkelen. Bij verschijnse-
len die wijzen op dementie 
is het belangrijk vroegtijdig 
te kijken wat er aan de hand 

Grootmoeders tijd in boekvorm
De speciale sfeer van het platteland, de kerk die op zondag vol-
stroomde, de dorpspomp waar het water werd gehaald, de kleine 
kruideniers. Dat alles ligt vast in een boek over grootmoeders tijd. 

De avonden met het hele 
gezin rond de tafel, pinda’s 
doppend en luisterend naar 
de radio. Die tijd van toen is 
voorbij. In haar boek ‘Leven 
in grootmoeders tijd’ blaast 
schrijfster Ingeborg Wind die 
periode nieuw leven in.

Vergeten beroepen als schil-
lenboer, porder, dienstbode of 
dorpsomroeper. De sprekende 
foto’s leggen het dagelijks le-
ven van weleer vast. Kleine 
kruidenierszaken, volle klassen 
op de lagere school en grote 
huishoudens. De meisjesbe-
scherming, de parlevinker en 
de jongens die stiekem achter 
de tram hingen. De reclame-
borden op de paardentram, 
de vrolijke gezichten bij de 
bioscoop, de wachtende men-
sen bij de tramhalte, de vrou-
wen bij etalages met ‘Groote 
Opruiming’. Alsof het nooit 
anders is geweest.

Het stadsleven in Nederland 
tussen 1900-1950 is heel an-
ders dan het stadsleven van 
nu. Armoede, slechte huizen, 
grote fabrieken met belabber-
de arbeidsomstandigheden. 
Het lijkt allemaal al heel lang 
geleden en ver weg. Toch zie 
je soms ineens verbluffende 
overeenkomsten met het nu.   

Het boekwerk telt 143 pagina’s 
en is een kroniek van vervlo-
gen tijden met meer dan 100 
foto’s en begeleidende tekst. 
Een boek met een hoog ‘oh ja, 
dat weet ik nog’-gehalte.

is. Zo kan slechte voeding en 
gebruik van geneesmiddelen 
soms verschijnselen van de-
mentie veroorzaken, en dat, 
terwijl de persoon helemaal 
niet dement is.
 
Afremmen
Voor de omgeving is het goed 
te weten wat dementie inhoud 
en kan betekenen. Voor de 
ziekte van Alzheimer bestaat 
nog geen echte behandeling. 
In sommige gevallen helpt een 
medicijn het ziekteproces iets 
af te remmen. 

Pluspunt
Na afloop van deze bijeen-
komst hebben ruim 25 perso-
nen zich opgegeven voor een 
vervolg bijeenkomst. Nathalie 
Lindeboom van Pluspunt zegt 
ernaar te streven met een 
vernieuwend aanbod te ko-
men dat goed aansluit bij de 
vraag. 

De krant lezen op internet?
Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen!

www.zandvoortsecourant.nl
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Naarderbos, krijgt het KLM 
Open een Zandvoortse deelne-
mer. De 27-jarige professional 
Ronald Stokman wist zich in 
de strijd om de derde wildcard 
van Mark Reynolds te ontdoen. 
Onze plaatsgenoot was zicht-
baar blij. Voor zover bekend is 
hij de eerste Zandvoorter die 
tijdens het KLM Open (vroeger 
Dutch Open) op de banen van 
de Kennemer in actie komt.

wijderd. Hij verwacht een snel 
herstel waardoor hij, samen 
met zijn getalenteerde zoon 
Stefan, toch aan de start kan 
verschijnen.

Nederlandse inbreng
De Nederlandse inbreng zal 
bestaan uit: Maarten Lafeber, 
Robert-Jan Derksen, Rolf 
Muntz, Joost Luiten (Challenge 
Tour winnaar), Tim Sluiter 
(amateur) en Wil Besseling. 
De laatste drie waren lid van 
het Oranjeteam dat in 2006 
de wereldtitel veroverde. Een 
bijzondere verschijning zal de 
pas 15-jarige Michael Kraaij 
zijn. Hij is lid van De Houtrak 
en kwalificeerde zich voor het 
KLM Open als winnaar van 
het RiverWoods Junior Open 
2007. 

Zandvoortse deelname
Na een play-off tijdens de 
laatste mogelijkheid voor 
Nederlandse profs om een 
wildcard te verdienen, afge-
lopen weekend op golfbaan 

Primeur
Het KLM Open 2007 is het eer-
ste professionele golftoernooi 
in Europa met gescheiden in-
zameling van plastic flesjes. Op 
het terrein van de Kennemer 
bevinden zich speciale afval-
bakken voor de plastic flesjes. 
Het KLM Open organiseert de 
inzameling in samenwerking 
met Nedvang (Nederland van 
afval naar grondstof). 

KLM Open op Kennemer Golf Club

Het is de toernooileiding ge-
lukt om een aantal spraak-
makende spelers te contrac-
teren. Topspelers van wie de 
deelname zeker is, zijn Nick 
Dougherty, Milkha Singh, 
Thomas Levet, Tongchai 
Jaidee en Michael Campbell 
(winnaar US Open 2005). 
De Amerikaan John Daly is 
in principe ook bereid om in 
Zandvoort te komen spelen, 
alleen houdt hij een slag om 
de arm. Als hij deze week heel 
goed speelt in het US PGA 
Championship en zich plaatst 
voor de FedEx Cup, dan verkiest 
de Amerikaan die wedstrijdse-
rie in zijn eigen land te spe-
len. Toernooidirecteur Daan 
Slooter: “De Amerikaanse long-
hitter John Daly speelde vier 

keer eerder in Nederland. Hij 
heeft een geweldige impact 
gehad op het hedendaagse 
golf. ‘The Wild Thing’ bracht 
een nieuwe bravoure en daar-
mee vele nieuwe golfers naar 
de banen. De kwaliteiten van 
Daly als golfer zijn ongekend. 
Zijn lange swing, de controle, 
de touch en zijn ongelofelijke 
lengte. Je moet hem gewoon 
minstens een keer in je leven 
hebben zien spelen, dat ver-
geet je nooit meer. We hopen 
hem te zien tijdens het KLM 
Open, want een kleine slag om 
de arm moeten we houden.” 
Ook zal de Duitse golflegende 
Bernhard Langer op het KLM 
Open te zien zijn. Bij Langer 
zijn vorige week plotseling 
twee nierstenen operatief ver-

Het KLM Open wordt vanaf donderdag 23 augustus aanstaan-
de, voor de tweede keer in successie, gespeeld op de banen 
van de Kennemer Golf & Country Club. Zondag 26 augustus, 
in de namiddag, zal bekend zijn wie de kampioen van vorig 
jaar, Simon Dyson, zal opvolgen. Dyson doet zelf ook weer 
mee dit jaar.

Golf    23 t/m 26 augustus

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl Vervolg gemeentelijke publicatie week 33 

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

De Amerikaanse longhitter John Daly
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Deze twee prachtige dames zitten alweer  
eventjes te wachten op een nieuw baasje!!  
Het zijn twee bastaard Greyhounds en het 
zijn moeder en dochter. De lichtste op de foto 
is mama Lady en degene met de donkere 
vlekken is dochter Winnie. Winnie en Lady 
zijn hier gekomen omdat hun eigen baasje niet 
meer voor ze kon zorgen en dat is zo jammer, 
want ze zijn zo leuk! Naar mensen toe zijn ze 
superlief en aanhankelijk en liggen het liefst de 
hele dag bij je of tegen je aan. Ook zijn ze heel 
sociaal met andere honden en rennen dan heel 
wat af. Het enige lastige is, dat ze absoluut niet 
met katten kunnen omgaan. Het blijven na-
tuurlijk windhonden en die gaan graag achter  
kleine beestjes aan. Ook in de duinen zou dat  
een probleem kunnen zijn. Verder kunnen ze 
samen wel even alleen zijn. Dus wie zoekt er 
twee hele lieve gezellige knuffeldames en heeft 
misschien al een windhond gehad? Kom gerust 
eens kennis maken met Lady en Winnie in het 
dierenasiel in de Keesomstraat 5. Tel. 5713888.  
Geopend van maandag tot en met zaterdag  
tussen 11.00 en 16.00 uur. Meer informatie vindt u  
via www.dierentehuiskennemerland.nl

Dier 
van 
de 
Week

Kook eens anders
Recept Recept

LADY & WINNIE

wekelijkse kookrubriek

Citroenkip met olijven
Hoofdgerecht voor 4 personen.

4 kippenpoten,
1 tl paprikapoeder,
1 tl gemberpoeder,
versgemalen peper,
2 el olijfolie,

Bereiding:
Bestrooi de kippenpoten met paprikapoeder, gemberpoeder en peper. Snijd de 
ui in ringen. Boen 1 citroen schoon met heet water, rasp de schil en pers hem 
uit. Snijd de andere citroen in partjes. Verhit de olijfolie in een braadpan en 
bak hierin de kippenpoten rondom bruin. Voeg de uiringen toe en fruit ze even 
mee. Giet de kippenbouillon, citroenrasp en het citroensap erbij en stoof de 
kip dan, met het deksel op de pan, in ca. 30 minuten gaar. Voeg de laatste 10 
minuten de olijven toe. Garneer het gerecht met partjes citroen. Lekker met 
couscous en tomatensalade.

2 uien,
2 dl gevogeltefonds (pot),
2 citroenen,
200 gram groene olijven zonder pit.

Benodigdheden:

NIEUW

Holland Casino Global Challenge bij WVZ

Sommige ingeschreven boten 
zijn nog niet in Zandvoort ge-
arriveerd en een aantal heeft 
helaas aangegeven niet te 
kunnen komen. Daardoor ver-
schenen er slechts 12 boten 
aan de start van de eerste 
twee wedstrijden. Organisator 
Hans Klok is een beetje teleur-
gesteld over het marginale 
aantal boten: “We hadden min 
of meer gerekend op dertig 
boten. Je zou verwachten dat 
als iemand vooraf inschrijfgeld 
moet betalen, die personen 
dan ook aanwezig zullen zijn. 
We kunnen ze moeilijk dwin-
gen om te komen. Ook zijn er 
nog drie boten zoek in de ha-
ven van Rotterdam en zijn een 

paar Finnen nog onderweg.”

Leiding
Ondanks het kleine veld wer-
den maandag de eerste twee 
wedstrijden gevaren. Het werd 
duidelijk dat de ‘thuiszeilers’ 
veel voordeel hebben van hun 
kennis van het water en de 
overheersende windrichting 
met eventuele afwijkingen. 
Direct na de start van de eer-
ste race lag Klok, tevens voor-
zitter van de wereldbond voor 
F16 catamarans, bij de eerste 
boei al één minuut voor op de 
nummer twee en werd afge-
tekend eerste. Ook de tweede 
race zette de Zandvoorter naar 
zijn hand. Uiteindelijk bedroeg 

Bij de Zandvoortse Watersportvereniging is maandag de eer-
ste Holland Casino Zandvoort Global Challenge in de F16 cata-
maran klasse van start gegaan. Zoals de naam al aangeeft, is 
het nog niet een officieel wereldkampioenschap. De F16 klasse 
wordt door de wereld zeilbond nog niet als aparte wedstrijd-
klasse erkend en moet nog gehomologeerd worden.

zijn voorsprong op nummer 
twee aan de finish maar liefst 
vijf minuten.
Uitslagen race 1: Hans Klok 
(NED), 2. John Alani (GBR), 3. 
Geert Ruesink (NED). Race 2: 
1. Hans Klok, 2. John Alani, 3. 
Marcus Towell (AUS).

Rondje REM-eiland is 
niet meer
De dag nadat de Holland 
Casino Zandvoort Global 
Challenge is afgelopen, staat 
er weer een groot evene-
ment voor de Zandvoortse 
Watersportvereniging op het 
programma. Dat weekend 
staat bekend als de twee-
daagse van Zandvoort, met 
als grootste onderdeel de 
Remrace. Wat vroeger in de 
volksmond het Rondje REM-
eiland heette zal vanaf dit 
jaar de NAM-REM race heten. 
Rijkswaterstaat heeft het 
oude REM-eiland gesloopt 
omdat het alleen maar een 
kostenpost was, waar verder 
niets meer mee werd gedaan. 
De race zal vanaf dit jaar rich-
ting Noordwijk gaan waar 
boei 22 gerond moet worden. 
Daarna gaan de zeilers de zee 
op om weer een boei te ron-
den en vervolgens weer rich-
ting Zandvoort. Ook dit keer 
worden er weer veel boten 
verwacht en zal met name de 
start een spectaculair gezicht 
zijn. Ook de zondag zal er nog 
een aantal wedstrijden geva-
ren worden. Meer informatie 
hierover vindt u op www.wvz.
vuurwerk.nl

Zeilsport
Jeu de boules Zandvoort niet 
opgewassen tegen regioclubs

Het was een van de grootste 
wedstrijden in de jonge ge-
schiedenis van het eigen club-
terrein van de Zandvoortse jeu 
de boulers. Uitgenodigd wer-
den de clubs uit Nieuw Vennep 
(De Spaanse Ruiter), Hillegom 
(JBH) en Lijnden. Maar liefst 
70 deelnemers streden om 
een persoonlijk klassement 
maar de clubprestaties wa-
ren in principe het hoofddoel. 
Uiteindelijk werden de spelers 
van De Spaanse Ruiter eerste, 

Vorige week woensdag heeft het wedstrijdteam van jeu de 
boules Zandvoort geen potten kunnen breken tijdens een 
wedstrijd tegen drie regioclubs. Aan het einde van de dag be-
zetten onze plaatsgenoten de laatste plaats.

Jeu de boules 

gevolgd door JBH, derde werd 
Linden en onze plaatsgenoten 
droegen de rode lantaarn.

Open dag
Zaterdag 18 augustus aanstaan-
de is een open dag bij jeu de 
boules Zandvoort. Dan kan men 
zich informeren over het spel, de 
mogelijkheden in Zandvoort en 
kan men zelf een spelletje spe-
len. Uiteraard zal een drankje en 
een hapje door de vereniging 
aangeboden worden.

foto: Chris SchotanusKAKURO

Oplossing 
week 30

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.
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De bedoeling van de breinbreker is de rekenkun-
dige som op zo een manier op te lossen dat hij 
klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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week 30

Ard Keff komende zaterdag weer in actie 
Vanaf morgen, vrijdag 17 augustus, krijgen de DNRT 
kampioenschappen weer een vervolg. In het program-
ma zullen weer tal van bijzondere klassen te zien zijn, 
waaronder de BMW E30 klasse waarin Zandvoorter Ard 
Keff uitkomt.

Keff zal zelf pas op 
zaterdag in actie 
komen met zijn 
BMW. Na goede re-
sultaten tijdens het 
Superraceweekend 
in juni, gevolgd 
door goede pres-
taties afgelopen 
maand in Zolder, 
heeft Keff hoge 
v e r w a c h t i n g e n 
v o o r  k o m e n d 
weekend. Hij staat 
hooggeplaatst in 
het  kampioen-
schap en probeert 
zijn positie te ver-
stevigen. Kijk voor 
het programma 
van de DNRT op 
www.dnrt.nl foto: Chris Schotanus

Autosport

Teampresentatie A1GP Nederland

Bleekemolen wordt de eerste 
rijder en tweede coureur wordt 
Arie Luyendijk jr. “Arie jr. is flink 
bezig, maar als we zijn carrière 
hierdoor een extra zetje kun-
nen geven is dat fantastisch”, 
aldus Lammers. 

Le Mans Series
Seatholder Jan Lammers 
maakte bij deze gelegenheid 

Afgelopen donderdag werd in Maarsbergen het A1GP team Ne-
derland gepresenteerd. Opvallend was het aangepaste kleu-
renontwerp van de A1GP bolide. Jeroen Bleekemolen maakte 
duidelijk dat Team Nederland voor het kampioenschap gaat.

Autosport

ook bekend dat het Racing for 
Holland team niet verder in ac-
tie komt in de Le Mans Series. 
De Zandvoorter acht zijn team 
niet competitief genoeg om 
iets te kunnen betekenen in 
het verloop van deze serie. 
Daardoor kan Lammers zich 
richten op de A1GP die vanaf 
het laatste weekend van sep-
tember begint in 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: (In alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week

Administratiekantoor  
 K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique

CNG Groep
Danzee
De Heeren
Fairy Golf
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Jeu de Boules Zandvoort
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
New Century Advies
Ondernemersvereniging 
 Zandvoort
P. van Kleeff

Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt 
Pole Position/OVZ
Sailfish Reclame
Sandbar 
Smeraglia
Star Travel Reisburo
Take Five
Thalassa, Strandpaviljoen
Van Aacken 
Glaszettersbedrijf
Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Ard Keff voorop in de strijd 

Team Nederland is klaar voor de start

Hans Klok maakt zijn boot klaar voor de derde race
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• Op de 3e verdieping van Residence d’ Orange gelegen 
3-kamerappartement met royaal balkon op het zuiden

• Het complex beschikt over een lift en ligt op steenworp 
afstand van het strand, winkels en openbaar vervoer

• Lichte woonkamer met balkon, nette keuken 
v.v. apparatuur, 2 slaapkamers en nette badkamer

• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

 KAREL DOORMANSTRAAT 8/5 ZANDVOORT

• Licht en ruim 4-kamerappartement aan de boulevard 
op de 3e etage gelegen

• Lichte woonkamer met open haard, geweldig uitzicht 
over strand en zee en balkon op het zuidwesten

• Nette keuken, 3 slaapkamers en badkamer v.v. hoekbad
• Berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

 JAC. V. HEEMSKERCKSTRAAT 11 ZANDVOORT

• Uitstekend onderhouden voormalig 4-kamerappartement 
met zonnig balkon en zeezicht

• Zeegerichte woonkamer en woonkeuken, 
2 slaapkamers, moderne badkamer met o.a. ligbad

• Gelegen op 1e verd. van recent gerenoveerd complex 
met lift en eigen parkeerterrein

• Eventueel ruime inpandige garage te koop
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 337.500,- 

 DE RUYTERSTRAAT 2/6 ZANDVOORT
• Ruim 3-kamerhoekappartement (v.h.4 kamers) aan de 

boulevard gelegen met uitzicht op boulevard en zee !
• Eetkamer, royale woonkamer, nette keuken, 

2 slaapkamers en badkamer v.v. ligbad
• Het appartement is in 2005 nagenoeg compleet 

verbouwd en is direct te betrekken !
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 249.500,-

 SCHUITENGAT 45 ZANDVOORT

 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 € 549.000,- (appartement)
€ 30.000,- per garage (3 stuks)

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 7/8 ZANDVOORT

• Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4 kamers) 
op de 4e etage gelegen

• Fraai uitzicht aan zowel land- als zeezijde
• Modern afgewerkt appartement
• Het gebouw is v.v. een liftinstallatie
• Nabij zee, boulevard en centrum gelegen
• Woonoppervlakte ca. 105 m2

Vraagprijs € 274.500,-

Vraagprijs: € 229.000,-

 DE SCHELP 81 ZANDVOORT

• Goed onderhouden 2-kamerrecreatiewoning op de 
1e verdieping van complex De Schelp gelegen

• Dit complex is rustig gelegen, beschikt over een riante 
binnentuin en ligt nabij een uitgestrekt duingebied

• Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur
• Woning wordt verkocht inclusief de inboedel
• Woonoppervlakte ca. 45 m2

Vraagprijs € 139.500,-

Verkoopadvies

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 !

Aankoop advies

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 !

CVL_Adv_ZC0733.indd   1 14-08-2007   12:16:55
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Politiek P3 Zomerreces voorbij 
KLM Open P5 Ronald Stokman
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Zandvoortse 
Courant 

1

Geldig t/m zondag 26 augustus 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• 5 grote krentebollen 
  € 1.50
• Heel zonnekorn € 1.95
• Half zonnekorn € 1.00

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

1

Eerste commissievergaderingen 
na het zomerreces 

Zie de gemeentelijke advertentie 
voor de agenda’s

Het mysterie van het verdwenen gedenkmonument (een 
spoorwegbiels) op het Stationsplein is ondertussen opge-
lost. Tijdens het opknappen (mei 2007) van het plein is de 
biels verwijderd. Echter niemand van de gemeente wist dat 
ín het gedenkmonument een kostbare schat verborgen zat. 

Historische oorkonde onvindbaar

door Nel Kerkman

Op 3 juni 1981 werd het 100 ja-
rige bestaan van de spoorlijn 
feestelijk gevierd. Vele notabe-
len, onder andere de commis-
saris van de Koningin Noord-
Holland drs. R. de Wit, de 
burgemeesters van Haarlem, 
Bloemendaal en Zandvoort en 
de directie van de Nederlandse 
Spoorwegen, waren aanwezig. 
Dit illustere gezelschap onder-
tekende het document waar-
op reeds de namen stonden 

van de treinreizigers die om 
5.45 uur met de eerste trein 
waren gearri-
veerd. De heer 
E.J. Zeegers, 
k l e i n z o o n 
van Ir. Ed. J.J. 
Kuinders (de 
stichter van 
de Haarlem-
Z a n d v o o r t 
s p o o r w e g 
mij.) onthulde 
het gedenk-
m o n u m e n t 
met de aan-
g e b r a c h t e 
plaquette.

Document
Onder de klanken van het har-
monieorkest en het loslaten 
van ballonnen door schoolkin-
deren werd er hulde gebracht 
aan deze historische jubileum-
viering. De heer Walter, lid van 
de directieraad NS, mocht de 
speciale oorkonde in de biels 
plaatsen die met een wig werd 
afgesloten. Na 100 jaar zou het 
document voor het nageslacht 
te voorschijn worden getoverd. 
Een geweldig idee! Alleen is nu 
de vraag of deze plaatsing ook 
gearchiveerd is? Aan de orga-
nisatie, de heren T. Hilbers, N. 
Paap, W. Kok, H. Mollerus, J. 
Droffelaar, J. Schuurman heeft 
het niet gelegen. Zij zorgden 

GUCCI - PRADA - DIOR- TOM FORD
 

BURBERRY - CHANEL - VERSACE
 

OAKLEY - DOLCE & GABANNA
 

RAY BAN - SERENGETI - VUARNET
 

MARLIES DEKKERS - FENDI
 

en ROBERTO CAVALLI

Zandvoort Optiek

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

ervoor dat de grondlegger 
van de spoorlijn Haarlem-
Zandvoort op perfecte wijze 
werd gehuldigd.

Cultureel erfgoed
De zoektocht naar het gedenk-
monument is op gang gezet 
door ex-organisator Nico Paap 
en Martin Kiefer, archivaris 
Genootschap Oud Zandvoort. 
Zij wisten van het bestaan van 
de oorkonde af en waren zeer 
verbaasd dat de spoorweg-
biels plotseling verdwenen 
was. Bij navraag bleek dat de 
gemeente de verrotte biels 
had verwijderd maar niets af 
wist van het historische docu-
ment. Natuurlijk is een spoor-

wegbiels zo gekocht en kan de 
opgeknapte plaquette er weer 
vrolijk worden opgeschroefd 
maar dat is niet de intentie 
van het verhaal. Zo gaat men 
niet om met de geschiedenis 
van Zandvoort. 

Standbeeld
Of de oorkonde na de gemeen-
telijke zoektocht al gevon-
den is, is nog niet bevestigd. 
Mogelijk kan de gemeente, als 
straks het monument wordt 

Cultuur P9 Emergo Brass Quintet
Zeilen P23 NAM-REM race

11

De Mannetjes

Overlast honden

‘Alleen bekeuren bij over-
last? Dat worden dus 

veel bekeuringen!’

Dorsman Assurantiën
voor al uw verzekeringen.

Direct 
geregeld.

www.dorsman.nl
Of bel: 5714534

herplaatst, extra aandacht 
schenken aan het gedenk-
monument. Tenslotte was de 
heer Kuinders dé persoon die 
de aanzet heeft gegeven dat 
Zandvoort op de top 10 lijst 
staat van de beste badplaats 
van Nederland. Eigenlijk ver-
dient deze man, in plaats van 
een gedenkmonument, een 
standbeeld. 
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Familieberichten

Cartoon  Hans van Pelt

Column

is het dé aankoop van het 
jaar. Sinds kort zijn we in 
het bezit van een autona-
vigatie systeem of beter 
gezegd een TOM TOM. 
Geen geruzie meer in de 
auto wanneer we voor de 
zoveelste keer de weg kwijt 
zijn. U herkent het vast wel 
“Sufferd, je rijdt verkeerd! 
Je gaat in plaats van links 
naar rechts.” “Hallo, rij jij 
of rij ik!” Sinds eeuwen zit 
ik ontspannen naast mijn 
man die zomaar gedwee 
naar een vrouw luistert! 
 
Onze TOM TOM  heeft de 
naam ‘Truus’ gekregen. 
Het grappige van Truus is 
dat ze direct ingrijpt wan-
neer je fout gaat. “U moet 
nu omdraaien.” Dat is toch 
heel anders dan wanneer ik 
het voorzichtig opper. Af en 
toe is Truus de kluts kwijt en 
stuurt ze je tot drie keer het 
zelfde rondje. Voorzichtig 
breng ik naar voren dat we 
hier al een keer geweest 
zijn. Stom natuurlijk! Ik had 
het kunnen weten want er 
wordt alleen naar Truus 
geluisterd. Die Truus, zat 
ze toch even verkeerd. Kan 
gebeuren hoor meid.  

Ik denk dat een navigatie sy-
steem ook wel wat voor het 
college is. De 3 W’s zonder 
de B zijn ook een ‘beetje’ de 
weg kwijt. De ene W heeft 
een afwijking naar links, 
en geeft onnodig veel geld 
terug aan ondernemers 
en eigenaren van panden. 
De andere zwaait af naar 
rechts en vindt handhaven 
opeens erg lastig. De derde 
W gaat gewoon zijn eigen 
gang en koopt zonder meer 
appartementen aan in het 
Midden Boulevardgebied. 
Van de nieuwe burgemees-
ter is nog niet bekend welke 
route hij neemt. Hopelijk 
slaat hij de goede weg in. 
Ik weet niet welke naam 
het college voor TOM TOM 
zou kiezen. Maar ik zou de 
naam ‘Hester’ adviseren. Is 
weer eens iets anders dan 
Truus. 

Nel Kerkman

Volgens mij…

Burgerlijke stand
11 AUGUSTUS - 17 AUGUSTUS 2007 
Geboren:
Ilse Emy, dochter van: Slieker, Sylvian en: Sanders, 
Femke.
Jeffrey Rémon, zoon van: van Zon, Dirk Jan en: Pouw, 
Chantal Annie Jantina.
Rocco Leone, zoon van: Smit, Duane en: Bova, Elena 
Gianna Sandra.
Ondertrouwd:
Paap, Jacob en: Leerentveld, Gunther. 
Gehuwd:
Olde Bijvank, Rolf Raimond en: der Weduwen, Saskia. 
Overleden:
Kooij geb. Elles, Sijtje Elisabeth, oud 83 jaar.
Barneveld, Johanes Cornelis, oud 81 jaar.
Zwemmer, Willem Jan Edward, oud 57 jaar.
Kransen, Eduard Victor, oud 60 jaar.
Ruhling, Claudia Inez, oud 56 jaar.

Wij hebben nog steeds
de zomer in onze bol!

U toch ook?
Keuken iedere avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Waterstanden

AUGUSTUS Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Laag 
water

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

-
00.45
02.05
03.00
03.35
04.16

-
-

23
24
25
26
27
28
29
30

06.56
08.00
09.35
11 .00
1 1 . 4 4
13.30
00.36
00.54

1 1 . 4 4
1 3 . 2 5
14.40
1 5 . 2 5
1 5 . 5 5
1 6 . 3 5
04.47
05.27

19.04
20.25
21 .54
23.05
23.45

-
14. 42
1 5 . 3 2

-
-
-
-
-
-

1 7. 1 6
1 7. 5 6

Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

VRIJDAG 24 AUGUSTUS 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
19.30 uur Oecumenische Taizédienst. 
Vanaf 19.00 uur wordt gerepeteerd.
ZONDAG 26 AUGUSTUS 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. D.C Nicolai uit Zandvoort
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur pastor D. Duijves   
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur mevr. ds. J. van Werkhoven uit Aerdenhout
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Kerkdiensten

Politiek reces voorbij

De commissie Raadszaken 
behandelt onder andere een 
voorgenomen motie voor het 
behoud van de Watertoren die 
Willem Paap (SP) in de raads-
vergadering van 11 september 
wil indienen. Tevens heeft 
Paap enkele vragen over de 
opslag van de strandhuisjes 
gedurende de winter. Hij wil 
weten wie juridisch/financi-
eel verantwoordelijk is en of 
deze verantwoordelijkheid 
de komende winter anders 
is. Het raadslid Jerry Kramer 
(VVD) wil van wethouder 
Marten Bierman graag we-
ten wat de onderbouwing is 
van de Wet Voorkeursrecht 
aangaande de aanschaf van 

woningen in het gebied van 
de Middenboulevard.

Commissie Projecten 
& Thema’s
De vergadering van de com-
missie Projecten & Thema’s is 
in tweeën gesplitst. Woensdag 
worden onder andere de evalu-
atie van Loket Zandvoort en de 
jaarstukken van het openbaar 
basisonderwijs behandeld. 
Donderdag wordt er gestart 
met een besloten deel tot circa 
21.30 uur. Daarna staan de ra-
ming van de grondexploitatie 
van het Louis Davids Carré en 
het uitvoeringskrediet voor de 
ondergrondse parkeergarage 
in dat gebied op de agenda.

Komende dinsdag, woensdag en donderdag gaan de Zand-
voortse politici weer aan het werk. Na het zomerreces staat 
dinsdag de eerste vergadering van de commissie Raadszaken 
op de agenda, woensdag en donderdag gevolgd door de com-
missie Projecten en Thema’s. Beide commissievergaderingen 
starten om 20.00 uur. Donderdag wordt er vanaf 21.30 uur in 
het openbaar vergaderd.

We willen de mensen bedanken 
voor de vele kaarten en 

leuke attenties die we mochten 
ontvangen voor de geboorte van 

onze eerste kleindochter

 Lima
Wilma en Arend Koster

Tot ons grote verdriet is op
16 augustus overleden onze
moedige dochter, zuster en tante

Claudia Inez Ruhling

op de leeftijd van 56 jaar

Een groot gemis nu en altijd.
Ze leeft voort in onze harten.

  Henk Ruhling
  Edda Ruhling
  Elsa Ruhling
  Sheila Stuurman
  Sharon Stuurman

5e editie Fietsvierdaagse 

Vanaf dinsdag 4 september 
worden er vier avonden achter 
elkaar gefietst. Er zijn routes 
van 15 en 30 kilometer rond 
en door Zandvoort. Elke avond 
wordt tussen 18.30 en 19.30 uur 
gestart vanaf de Zandvoortse 
Hockeyclub (Duintjesveld). 
Voor alle deelnemers die alle 
vier de avonden hebben ge-

fietst, ligt er vrijdag een mooie 
medaille klaar. 

Kaarten kosten € 5 en zijn o.a. 
te koop bij: Bruna Balkenende, 
Versteege Rijwielhandel en 
kapper Ton Goossens (Nieuw 
Noord). 
Kijk voor meer inlichtingen op 
www.zandvoortse4daagse.nl

Alweer voor de vijfde keer wordt de Zandvoortse Fiets-
vierdaagse georganiseerd door de stichting Zandvoortse  
vierdaagse. Dit eerste lustrum zal een extra feestelijk  
tintje krijgen.

Onze ouders 

Truus en Frank 
Hofstra

zijn op 27 augustus

25 jaar getrouwd!
Hartelijk gefeliciteerd,

Miranda en Jorick

‘Iron Man’ bij Skyline
Volgende week zaterdag, 1 september, zal bij strandpaviljoen 
Skyline voor het tweede jaar op rij een mini ‘Iron Man’ triat-
lon worden gehouden. Deelnemers strijden om mooie prijzen, 
waaronder als hoofdprijs een reis naar Australië.

De Iron Man is in Australië een 
groot evenement, waarbij de 
winnaars een heldenstatus 
verwerven. Een ingekorte va-
riant vindt plaats bij Skyline: 
100meter zwemmen, 100 me-
ter paddelen en afsluiten met 
200 meter sprint. De eerste 
prijs is maar liefst een retour-
ticket Australië. Vorig jaar was 
Stephan Pouw de beste van  
37 deelnemers.

Inschrijven kan tot uiterlijk 
28 augustus aanstaande in 
het paviljoen (tel. 5714525). 

De inschrijfkosten bedragen 
€15, waarvoor tevens een 
bbq wordt aangeboden. Meer 
betalen mag ook, omdat het 
goede doel wordt gesteund. 
Een deel van de opbrengst 
komt namelijk ten goede aan 
de stichting Kika.

De wedstrijden beginnen za-
terdag 1 september rond 12.00 
uur. Na een opwarmronde, 
starten de eerste heats vanaf 
13.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.skyline13.nl of 
www.kika.nl

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Brandweer Zandvoort heeft met grote 
droefenis kennis genomen 

van het overlijden van de heer

Ed Kransen

De heer Kransen was vele jaren actief als 
vrijwillig brandweerman.

Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn 
jarenlange inzet voor de Zandvoortse 
vrijwillige brandweer.

Ons medeleven gaat uit naar zijn 
nabestaanden.

Namens Brandweer Zandvoort
A.C. Boon
Wnd. Commandant



4 5

Zandvoortse Courant • nummer 34 • 23 AUGUSTUS 2007

Kom ooK op 1 september naar 
de open dag van 

Welzijnsorganisatie pluspunt
en Win:

In welke wijk staat het nieuwe Pluspuntgebouw?

A: Zandvoort Zuid

B: Zandvoort Nieuw Noord

C: Zandvoort Dorp

Stuur juiste antwoord naar pluspunt. De prijsuitreiking
is rond 17.00 uur tijdens de Pluspunt Open dag.

Check www.pluspuntzandvoort.nl

Een cursus naar keuze Diner voor 4 personenEen Ipod nano 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort

Naam:

Adres:

Antwoord:     A     B     C 
(omcirkel het juiste antwoord) se

pt
se

pt
au

ga
ug

 Evenementen Agenda

23-26

24-25
26

26

1-2

3-7

9

15-16

Week 34 • 2007
Augustus
KLM Open: Intern. golftoernooi 
Kennemer Golfclub
Ringrace: Roeiwedstrijden
Spinning on the Beach: spinning 
marathon van 3 uur voor een goed 
doel. Strandpaviljoen Booker Beach (1)
Blote Billenloop: 7e editie van deze 
ludieke wandeling van 5 km. 
Start: 13.00 uur vanaf paviljoen 
Mirabaya (naaktstrand) 
September
Circuit Park Zandvoort: Trophy of 
the Dunes (Dutch Power Pack) 
Fietsvierdaagse: Start 18.30-19.30u 
vanaf Zandvoortse Hockeyclub, 
Duintjesveld. Deelname €5
Classic Concerts: Finalisten Prinses 
Christina Concours (namen volgen nog) 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur
Art by the sea: 8 kunstenaars 
exposeren op het strand bij paviljoen 
Tyn Akersloot (1a)

De gemeenteraad heeft be-
sloten om honden tussen 
09.00 uur en 19.00 uur te 
weren van het hele strand. 
De bewuste familie uit 
Heemstede heeft afgelopen 
zondag een bezoek gebracht 
aan het strand en geconsta-
teerd dat er, ondanks het 
duidelijk aanwezige ver-
bodsbord, tientallen honden, 
al dan niet aangelijnd, door 
hun bezitters waren meege-
nomen. Toen één van de hon-
den de zoon en een vriendje 
schrik aanjoegen, sprak de 
moeder van het vriendje de  
hondenbezitster aan en we-
zen haar op het verbod. Haar 
reactie: “Waar bemoeit u 
zich mee?” Toen kort daarop 
een surveillanceauto van de 

politie in de buurt kwam en 
zij de agenten vroegen om 
actie te ondernemen, bleek 
dat de hermandad pas in ac-
tie komt als de honden over-
last veroorzaken! Datzelfde 
antwoord kregen zij toen zij 
vroegen waarom dan de ver-
bodsborden bij iedere strand-
afgang staan. “Dit is toch te 
gek voor woorden. Zandvoort 
heeft het prachtige besluit 
genomen dat honden in de 
zomer verboden zijn op het 
strand en de politie neemt 
hierop geen enkele actie als 
zij wel aanwezig zijn. Dit kan 
niet en past ook geheel niet 
in de maatschappelijke dis-
cussie over het respecteren 
van normen en waarden”, al-
dus de familie.

De Zandvoortse strandpolitie blijkt alleen te bekeuren als 
honden op het strand overlast veroorzaken. Een familie uit 
Heemstede heeft daarover contact opgenomen met Fred Paap 
(VVD) die op zijn beurt antwoord van het college wil hebben 
over deze kwestie.

 Politie bekeurt 
alleen bij overlast van honden

Nadat hij les kreeg van Ad 
Wessels, die nog steeds zijn 
coach is, ging het crescendo 
met hem. “Vorige week had ik 
eindelijk eens de regels mee. 
Mijn tweede afslag in de play-
off rolde in een boomspiegel 
en volgens de lokale regels 
krijg je dan een ’free drop’. De 
scheidsrechter stond al klaar!”, 
zegt de man die lesgeven met 

toernooien spelen combineert. 
Stokman kent de Kennemer als 
zijn broekzak. Hij speelde als 15-
jarige en in zijn tijd als lid van 
het nationale team onder 20 
zeer regelmatig op de baan. 
Zijn beste ronde ooit is 69 (-3). 
Als hij die prestatie de eerste 
twee dagen kan evenaren, 
speelt hij zaterdag en zondag 
met de besten mee. Succes!

Vorige week verzekerde onze 27-jarige plaatsgenoot Ronald 
Stokman zich van de derde en laatste wild card voor het van-
daag beginnende grootste golftoernooi in Nederland: het 
KLM Open. Stokman begon op 7-jarige leeftijd met golf en 
was als amateur een groot talent. Hij is de eerste Zandvoor-
ter die zich voor dit toernooi heeft geplaatst en dan ook nog 
in zijn ‘achtertuin’.

 
 Ronald Stokman kent

 de Kennemer als zijn broekzak

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats 
een 
Zandkorrel

(zie pagina 10)

Oproep aan alle leden van 
‘Bewonersvereniging Park Duijnwijk Fase 3’
De leden worden uitge-
nodigd voor het bijwo-
nen van de algemene 
l e d e n v e r g a d e r i n g 
waarin het bestuur een 

voorstel tot opheffing 
zal indienen. De verga-
dering zal plaatsvinden 
op maandagavond 1 ok-
tober. Belangstellenden 

worden verzocht zich 
aan te melden via het 
mailadres: bewoners 
verparkduijnwijkfase3@
gmail.com

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 in de top 10
AD Reiswereld houdt deze 
zomer de verkiezing van 
de Beste Badplaats van 
Nederland. Tijdens de voor-
ronde (waarbij Noordwijk 
en Bloemendaal zijn ge-
sneuveld) hebben lezers van 
AD Reiswereld Zandvoort op 
de top tien lijst gezet om 
mee te dingen voor deze ti-
tel. Het blijkt dat Zandvoort 
een redelijke kans heeft om 
verkozen te worden tot de 
beste badplaats van 2007. 
Tenminste als toeristen, 
iedereen in Zandvoort en 
uit de regio op Zandvoort 
tot 24 augustus gaat stem-
men via http://www.ad.nl/
reizen/badplaats. Eén van 
de reactie’s die op de web-
site staat om Zandvoort te 
promoten is wel een leuke: 
“Zandvoort is voor yup tot 
familieman van surfbabe 
tot bejaarde”. Misschien een 
nieuwe verfrissende slogan 
als Zandvoort op nummer 1 
komt te staan? 

Recycling

Als je Zandvoort via de Zeeweg 
of de Zandvoortselaan bin-
nen rijdt, kan je er bijna 
niet omheen. Gigantische 
grote golfballen staan in de 
verkeersrotonde’s. Zouden 
deze ook gemaakt zijn van 
de plastic flesjes die inge-
zameld worden tijdens het 
golftoernooi KLM Open? In 
samenwerking met Nedvang 
organiseert KLM Open een 
proef met de gescheiden in-
zameling. Met het vermaalde 

plastic kan van alles gemaakt 
worden, onder andere ook 
golfballen. In een landelijke 
krant staat dat het inzamelen 
van plastic weinig effect heeft. 
Ach, een paar golfballetjes 
kunnen er altijd van gemaakt 
worden, toch?

Burendag 
De laatste tijd staan 
buurfeesten cen-
traal in Zandvoort. 
Onlangs is er een 
leuk buur tfeest 
geweest  in  de 
Brederodestraat en 
afgelopen zondag 
was er een rom-
melmarkt in Oud 
Noord. Dit allemaal om de 
sociale contacten in de buurt 
te versterken. Wilt u ook eens 
weten wie in uw buurt woont 
of wilt u graag kennis maken 
met de nieuwe buurman/
vrouw? Vanaf vandaag kan 
heel Nederland op www.debu-
rendag.nl zijn buurtjes gemak-
kelijk uitnodigen om samen 
op 15 september Burendag te 
vieren.Op deze speciale dag 
vliegen er helikopters over 
het land die vanuit de lucht 
zullen ‘spotten’ waar de meest 
gezellige buurtfeesten gevierd 
worden. Ieder buurtfeest dat 
‘gespot’ wordt, maakt kans op 
spetterende optredens. Ook de 
burgemeesters van Nederland 
(en natuurlijk van Zandvoort) 
dragen het initiatief een warm 
hart toe en stimuleren buren 
vanuit de gemeente om op 15 
september ‘Burendag’ te vie-
ren. Let op! Voor een buurt-
feest moet men wel (tijdig) 
een aanvraag bij de Gemeente 
indienen.

Onderzoek OV Taxi
Provincie Noord-Holland is op-
drachtgever voor het Openbaar 
Vervoer-Taxi: beter bekend als 
OV-Taxi. Via een onderzoek is 
de Provincie benieuwd naar 
uw ervaringen, zowel positief 
als negatief, over de OV-taxi. 
Ook als niet gebruiker mag u 
uw mening geven. Want rijdt 
uw OV-Taxi op tijd? Weet de 
chauffeur altijd goed de weg? 
Wat vindt u van de OV-Taxi? 

Doe mee aan het online on-
derzoek via http://survey.
tnsnipo/E8396/ en geef uw 
mening. Of bel tot en met 31 
augustus met 023-5144420 
en vertel uw ervaringen.

Op zoek naar het verleden

De gebroeders Jan en 
Boudewijn Duivenvoorden uit 
Zandvoort hebben een nos-
talgische trip naar het Open-
luchtmuseum in Arnhem 
gemaakt. Geïnspireerd door 
het feit dat het 50 jaar gele-
den is dat de Blauwe tram 
Zandvoort verliet, zijn zij op 
zoek gegaan naar de oude 
tramhalte. Zij wisten dat deze 
in het Openluchtmuseum 
stond. En ja hoor daar von-
den zij uiteindelijk de halte 
Kostverloren! Helaas waren 
zij niet uitgerust met een 
fototoestel maar een voor-
bijganger vond het zo’n leuk 
verhaal dat zij een foto van 
de broers maakte en deze 
naar de heren stuurde. Het 
verhaal gaat niet hoe lang 
ze op de tram hebben staan 
wachten! De heren kennende 
niet zo héél erg lang. 

Leuk nieuws
Studio 118 dance van Conny 
Lodewijk gaat naar Pluspunt 
verhuizen. Tijdens de open-
dag van Pluspunt geven 118 
dancers op zaterdag 1 sep-
tember een demonstratie 
van verschillende dansstij-
len van Street dance tot en 
met Hip-Hop. De demon-
stratie is om 16.00 uur in de 
theaterzaal van het nieuwe 
Pluspuntgebouw. Heel 
Zandvoort is welkom! De 
belbus en de Tuk Tuk rijden 
gratis naar Pluspunt, dus wat 
let u?
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“Hoe is het allemaal begon-
nen”, vraag ik aan Arno (43) 
en zijn echtgenote Margreet 
van Dijk (37). Van Leeuwen: “Na 
mijn opleiding aan de Rijks 
Middelbare Tuinbouwschool 
ben ik uiteindelijk in 1991 ge-
start met winkels in Haarlem 
en Castricum, waarna ik in 1995 
de im- en exporthandel inging. 
Door contacten kreeg ik in 
1999 te horen dat de toenma-
lige zaak bij Dirk van der Broek 
in Zandvoort dreigde te sluiten 
en daar ben ik toen ingestapt. 
Anneke  werkte daar al en zij 
is gelukkig bij ons gebleven, 
samen met de andere, graag 
geziene kracht Suzan.” Sinds 
een jaar is Arno getrouwd met 
Margreet, die naast haar werk 
als management-assistente in 
Heemskerk, ook zeer regelma-
tig in de winkel te vinden is. 
Sinds negen weken zelfs ver-
gezeld door hun pas geboren 
dochter Pleun!

Een goed gevoel
“Vorig jaar zijn wij tevens 
verhuisd uit Zandvoort naar 
Westzaan, waar wij nu een 
groter huis hebben (met ex-
tra ruimte voor zoon Siem en 
dochter Floor, beiden 7, uit eer-

dere relaties). ’s Avonds kun-
nen wij daar nog meer kant- 
en klare boeketten maken. Dit 
is zowel voor de klant als het 
team makkelijker. “Minstens 
drie keer per week gaat Arno 
om vijf uur ’s morgens naar de 
veiling in Vleuten (Aalsmeer is 
toch meer gericht op de groot-
handel en de export) waar de 
minimale aantallen kleiner 
zijn en waar hij dus een gro-
ter assortiment kan uitzoe-
ken. “Onze specialiteit is het 
bloemwerk en met name de 
zogenaamde ‘rouw- en trouw-
boeketten’. Ook de bedrijven- 
en evenementenmarkt neemt 
aanzienlijk toe. Het moet uit-
straling hebben, want je ver-
koopt tenslotte ‘emotie’. De 
klanten moeten een goed ge-
voel erbij hebben en dat geldt 
met name voor rouwstukken”, 
aldus een ondernemer met 
passie. Wist u trouwens dat 
er per week één à twee kuub 
bloemenafval doorgaat! 

Meer dan bloemen
Er zijn diverse plannen in 
de maak om er volgend jaar 
‘Bloemen aan Zee en Meer’ 
van te maken! Naast de bloe-
men en planten komen er ook 

Mijn uitzicht is sinds april 2003 enorm verbeterd door de komst 
van ‘Bloemen aan Zee’, de prachtige bloemenzaak van Arno 
van Leeuwen. Naast een kunstig ogende etalage maken ook 
de uitgestalde tuinplanten het straatbeeld in de Haltestraat 
tot een lust voor het oog. 

door 
Erna Meijer

andere artikelen bij. Op aan-
vraag kunnen er acryl schilde-
rijen gemaakt worden door 
Margreet, die zeer creatief is. 
Vanaf september is opnieuw 
de nog aanwezige voorraad ‘fo-
tografie op linnen’ voor leuke 
prijzen te koop, maar voor iets 
aparts kunt u er nu al terecht. 
Voor een bedrag van € 52,50 
is een heel origineel cadeau 
te verkrijgen, namelijk een 
geboortestoeltje. Het is een, 
ook door Margreet handbe-
schilderd, kinderstoeltje, met 
naast een leuke versiering de 
naam en geboortedatum van 
de boreling erop. Een bijzonder 
kraamcadeau, dat zeker in de 
smaak zal vallen!

Als u nu nog weet dat ‘Bloemen  
aan Zee’ de enige winkel 
in Zandvoort is, waar u via 
Fleurop door het hele land uw 
bestellingen kunt laten bezor-
gen, wat let u dan om eens bin-
nen te stappen in een winkel, 
die anders is dan de anderen. 
Het adres is Haltestraat 30, 
tel. 5720042 en website www.
bloemenaanzee.nl

Zeven dagen per week is de win-
kel geopend; door de week van 
09.00 – 18.00 uur en op zondag 
van 12.00-17.00 uur. Met ingang 
van volgend jaar wordt dat 
trouwens van 10.00 tot 15.00 
uur, opdat men ook op zondag 
met een vers boeket ’s morgens 
op de koffie kan gaan!

KLM Open radio met ZFM Zandvoort
De lokale omroep ZFM Zandvoort verzorgt net als vorig  
jaar tijdens het KLM Open de radioverslaggeving. Het 
grootse golftoernooi, dat van 23 tot en met 26 augustus 
wordt gehouden, vindt plaats op de Kennemer Golf and 
Country Club. 

Donderdag tot en met zon-
dag kunt u luisteren naar 

KLM Open radio op 107.3 FM. 
Van 10.00 uur ’s ochtends tot 

17.00 uur ’s middags houdt 
ZFM u op de hoogte  De nor-
male frequentie (106.9) wordt 
deze week gewoon aangehou-
den, zodat u andere program-
ma’s niet hoeft te missen. KLM 
Open radio is te ontvangen 
op 107.3 FM of via internet op 
www.klmopen.nl

En weer een mooi weekeinde!
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 21 21 21 21 

Min 15 15 13 12

Zon 20% 25% 40% 55%

Neerslag 70% 35% 15% 10%

Wind nnw. 4-5 nw. 4 nw. 4 nw. 4

Waren de weerkaarten na-
genoeg eensgezind medio 
afgelopen week over een 
duidelijke weersverbetering 
die zich begin deze week al 
zou moeten voltrekken… De 
ontwikkelingen op diezelfde 
kaarten oogden nauwelijks 
een etmaal later ineens heel 
anders met pardoes buien in 
de planning! En die waterdra-
gers hebben we deze week 
inderdaad op het menu.

We blijven waarschijnlijk nog 
bijna een etmaal opgescheept 
met een stroperig lagedruk-
gebied dat in de buurt van 
Nederland blijft rondtollen. 
Dit scenario belooft in eer-
ste instantie geen rooskleu-
rig Zandvoorts en Bentvelds 
weerbeeld op te leveren voor 
deze donderdag en een deel 
van vrijdag wellicht nog.

Periodiek blijven enkele buien 
vallen, waarbij de ene plaats 
aanzienlijk meer regen kan 
krijgen dan enkele kilome-
ters verderop. Ook kunnen 
de buien nog in clusters 
overtrekken. De treksnelheid 
van deze schepen met zure 
appelen is niet groot, dus re-
genen de exemplaren soms 
goeddeels leeg boven een 
bepaalde plaats.

De wind heeft inmiddels de 
noord(oost)hoek opgezocht 
en opvallend is dat daar-
mee niet eens zulke koele 
lucht richting de Randstad 
stroomt. Wind met een 
noordcomponent wordt im-
mers geassocieerd met koel-
te in de zomer. Noord-Europa 
is namelijk al een hele lange 
tijd een warme enclave met 
in de regio Moskou al een 
week op rij tropische tem-
peraturen.  Een deel van deze 
continentale lucht lekte bin-
nen in onze contreien zodat 
het kwik op peil bleef voor-
alsnog.

Vanaf vrijdag knapt het weer 
op en stevenen we warempel 
wederom af op het zoveelste 
redelijke tot goede week-
einde. Hogedruk komt an-
dermaal langszij en geeft de 
atmosfeer een stabiliserende 
impuls met droog en vrij zon-
nig weer tot gevolg. Met wat 
geluk brengt een deel van 
de volgende week ook puik 
weer en kijkt uw weerman 
dus toch weer verder dan 
de beperkte verwachtings-
horizon die hij in de tweede 
zin van dit weerverhaal nota 
bene zelf aangaf…

weerman Marc Putto

De zomer 2007 is er eentje die de weerdeskundigen blijft 
testen door telkens met een eigenwijs en alternatief weer-
scenario op de proppen te komen. Verder dan een kleine 
week vooruitblikken is in dit soort situaties dan ook nau-
welijks te doen.

Kinderfeestje 
organiseren?

Bloemen aan Zee
Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Burg. Engelbertsstraat 66  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 595.000,- k.k.

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Witte Veld 71  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 598.000,- k.k.

• Sfeervolle en ruime halfvrijstaande woning met 
aanbouw, besloten tuin en oprit!

• Gelegen op een perceel van maar liefst 415 m² in 
het geliefde, rustige “Park Duijnwijk”;

• Begane grond: o.a. tuingerichte living met erker, 
zitgedeelte, eetgedeelte, openslaande deuren 
naar de voor- en achtertuin, luxe open keuken vzv 
div. inbouwapparatuur en open verbinding naar 
aangrenzende aanbouw met (thans) 2e zitgedeelte;

• 1ste verdieping: moderne badkamer met doucheca-
bine, ligbad, 2e toilet en wastafelmeubel,  
3 slaapkamers (voorheen 4);

• 2e verdieping: ruime overloop/berging en  
1 slaapkamer;

• Voortuin op het zuiden gelegen en royale,  
besloten achtertuin met achterom op het  
noorden gelegen;

• Bijzonder geschikt voor kantoor/praktijk aan huis!
• Woonoppervlakte ca. 150 m², perceel ca. 415 m², 

inhoud ca. 360 m³.

Hulsmanstraat 1 en 1a  Zandvoort 

Vraagprijs:
€ 435.000,- k.k.

• Een charmant vrijstaand woonhuis uit 1905 
met verrassende indeling, voortuin en besloten 
patio!

• Rustig gelegen aan de rand van het dorpshart 
van Zandvoort;

• Begane grond: sfeervolle woonkamer met 
open haard, eetkamer met schuifpui naar patio 
met houten berging en achterom, moderne 
Bulthaup keuken vzv div. inbouwapparatuur, 
royale achterkamer (slaapkamer) met open-
slaande deuren naar tuin;

• 1ste verdieping: moderne badkamer met ligbad, 
douche, wastafel, vloerverwarming en 2e toilet, 
3 slaapkamers (1 met douche);

• Ervaar de charme van deze karakteristieke 
woning met in totaal 6 kamers: uw bezichtiging 
waard!

• Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel ca. 205 m², 
inhoud ca. 380 m³.

Ir. Friedhoffplein 18-7  Zandvoort 

Huurprijs: 
€ 2.000,- ex. GWL 
per maand

• Te huur een royaal, volledig gestoffeerd  
4-kamer appartement inclusief garage met 
uitzicht op zee, strand, boulevard en beschermd 
duingebied!

• Gelegen op de 3e etage van het karakteristieke, 
kleinschalige appartementencomplex  
“De Sterflat”;

• Dit appartement telt maar liefst 4 balkons;
• Zeer ruime living met open haard en een 

bijzondere ruimtelijke indeling, aangrenzende 
eetkamer;

• Moderne keuken, moderne badkamer vzv 
ligbad met douche, wastafel en 2e toilet,  
2 slaapkamers;

• Het appartementencomplex beschikt over  
een lift;

• Per direct beschikbaar!
• Woonoppervlakte ca. 120 m², inhoud ca. 285 m³.

• Een uniek Bed & Breakfast op een toplokatie 
met maar liefst 4 (optie tot 5) verhuurbare  
appartementen, in uitmuntende staat!

• Souterrain: o.a. privé slaapkamer, toilet, douche 
gelegenheid, totaal 6 vertrekken, openslaande 
deuren naar de achtertuin;

• Begane grond: o.a. sfeervolle woonkamer met 
schouw met gashaard, luxe semi-open keuken 
vzv div. inbouwapp., opensl. deuren naar terras;

• 1ste en 2e verdieping: 4 appartementen (1 met 
balkon), met o.a. eigen koelkast, koffie- en thee 
faciliteiten, een eigen badkamer met douche 
en toilet, een TV, een 2-persoonsbed en een 
zitgedeelte;

• Heeft u plannen een Bed & Breakfast in  
Zandvoort te beginnen? Met deze woning kunt 
u direct van start!

• Woonoppervlakte ca. 200 m², perceel ca. 120 m², 
inhoud ca. 480 m³.

Dr. C.A. Gerkestraat 27rd  Zandvoort

• Sfeervolle 30-er jaren 3-kamer (hoek)boven-
woning (2 woonlagen) aan de rand van het 
centrum!

• Gesitueerd op steenworp afstand van de  
duinen;

• Entree, hal, L-vormige woonkamer met erker, 
open haard en openslaande deuren naar  
balkon, moderne open keuken voorzien van  
inbouwapparatuur, moderne badkamer  
voorzien van douchecabine, wastafel en  
toilet, 1 (voorheen 2) ruime slaapkamer met  
dakkapel;

• Het balkon is op het noordwesten gelegen;
• Garage aan het Schelpenplein separaat te  

koop;
• Woonoppervlakte: ca. 100 m², inhoud ca.  

255 m³.

Vraagprijs:
€ 209.000,- k.k.

Hogeweg 22/20  Zandvoort

• Te huur een luxe, volledig gestoffeerd en zeer 
smaakvol gemeubileerd 3-kamer appartement!

• Gelegen op de 4e etage van het appartemen-
tencomplex “Westerduin” met balkon op het 
westen;

• Royale living met elektrische sierhaard en  
toegang tot balkon, moderne open keuken  
vzv div. inbouwapparatuur, moderne badkamer 
met douchecabine, wastafelmeubel en  
designradiator, 2 slaapkamers;

• Het appartementencomplex beschikt over een 
lift;

• Centrum & strand op loopafstand;
• Binnenzijde volledig geschilderd in juli 2007, 

gehele stoffering en meubilering nieuw;
• Per direct beschikbaar!
• Woonoppervlakte ca. 75 m², inhoud ca. 180 m³.

NIEUW NIEUW

Huurprijs: 
€ 1.500,- ex. GWL 
per maand
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In de serie Kerkplein Concerten 
trad dit kwintet, bestaande 
uit de broers René en Johan 
Breetveld (cornet, piccolo trom-
pet en trompet), Edgar Nijman 
(hoorn), René Bos (euphonium) 
en de frêle Astrid Breetveld 
met een gigantische Es bas, 
met heel veel plezier op.

Muzikale high tea
Het door ‘speaker’ Cor de Beurs 
als een muzikale high tea aan-
gekondigde concert was heel 
afwisselend. Het vrolijke en 
voorzien van virtuose caprio-
len ‘The arrival of the Queen 
of Sheba’ van G.F. Händel con-
trasteerde met het ‘Largo’ uit 
winter van de Vierjaargetijden 
van Vivaldi, dat volgens Cor 
de sfeer opriep van “tevreden 
voor de open haard uitrus-
ten, terwijl de mensen buiten 
kletsnat worden door de re-
gen!” Het waren ‘sandwiches 
met barok’, ‘scones met renais-
sance’ en ‘petit fourtjes met  
dixieland’. Heel warm klonken 
ook de twee composities van 
R. Korsakov: Sheherazade en 
de Tsar Saltan. Het slotstuk 
voor de pauze was van een 
heel ander kaliber, namelijk 

de bekendste tango ter wereld 
‘La Cumparsita’ uit 1917. Heel 
apart om dit in een koperuit-
voering te horen!

Gevarieerde 
muziekperioden 
Na de pauze werd vooral de 
aria uit Rinaldo van G.F. Händel 
prachtig en indringend ver-
tolkt door Edgar Nijman op 
hoorn. Ook hier varieerde de 
muziekperiode van de der-
tiende eeuw tot de twintigste, 
zoals ‘Dansen van Terpsichore’ 
van de componist Praetorius, 
een sonate in D. van Henri 
Purcell (1659) en twee korte 
werken van Edvard Grieg. Het 
enthousiaste publiek werd 
als toegift verrast met ‘Just a 
closer world’, een heerlijk stuk 
met zowel blues als pittige 
dixieland. 

De Stichting Classic Concerts 
heeft weer een geweldige keus 
gemaakt door dit ensemble 
uit te nodigen. Het volgende 
concert wordt gehouden op 
zondag 9 september, dan zul-
len vier jonge finalisten van 
het Prinses Christina Concours 
optreden.

Wie dacht dat een van oorsprong voor viool geschreven klas-
siek werk niet om aan te horen is, als dit uitsluitend door ko-
perblazers wordt gespeeld, heeft het echt mis! Dat was althans 
de mening van velen, die afgelopen zondag geluisterd hebben 
naar het uit Castricum komende Emergo Brass Quintet. 

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478

of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl

We doen het 
nog een keer

ouderwets 
gezellig!

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Nog 6 weken
de (h)eerlijkste 

verse vis en
verse mosselen.

Die eet je bij Thalassa!

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

Reserveren: 023-5715660

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)

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Cash en Carry
Italiaanse delicatessen

wijnen
Lijnbaan 77, 1969 ND Heemskerk

Tel. 0251-247204, Fax 0251-249504
www.smeraglia.nl

Smeraglia

 groothandelHoreca

elke dag wijzigen en door de 
referees worden bepaald) te 
steken.” Op mijn vraag wat 
de grootste problemen kun-
nen zijn, antwoordt hij: “Vorig 
jaar waren de weersomstan-
digheden vooral op de vrijdag 
abominabel. Gelukkig is deze 
duinbaan (links) snel droog. 
Ook is er een nieuwe bere-

gening gekomen.”

Maanden voor-
bereiding
Volgend jaar is 
voorlopig weer de 
laatste keer dat het 
KLM Open op de 
Kennemer gehou-
den wordt. Vasten-

houw: “Wat niet ie-
dereen zich realiseert, 

is het feit dat een der-
gelijk evenement best 

een belasting kan zijn voor de 
eigen leden. Wij zijn natuur-
lijk al maanden bezig met de 
voorbereiding om in die ene 
week te kunnen pieken, het-
geen het spelen van de leden 
kan belemmeren.”

Vissen
Heeft hij naast zijn werkzaam-
heden nog tijd voor hobby’s? 
“Ik ga heel graag met mijn 
bootje op de ‘Mooie Nel’ in 
Haarlem op karpers vissen. 
De natuur blijft mij trekken en 
de immense rust ’s morgens 
vroeg geeft een bijzondere 
kracht. Daarnaast doe ik aan 
spinning en natuurlijk golf ik 
van tijd tot tijd op deze gewel-
dige baan, die de Kennemer is”, 
geeft hij aan. Niet voor niets 
behoort deze baan tot de top 
van Nederland (en bij de eerste 
honderd in de wereld!) en dat 
is dus mede te danken aan Dick 
Vastenhouw en zijn ploeg!

ook doorgroeien in mijn werk 
en ben zoveel mogelijk gaan 
studeren.”

Optimale baanconditie
Het wordt in het totaal zijn 
vierde KLM Open. In de jaren 
’89 en ’90 als greenkeeper en 
nu dus als head greenkeeper: 
“Ik geef gedurende de rest 
van het jaar leiding aan to-
taal negen man, maar tijdens 
het ‘Open’ zijn dat er dertig! 
Er is natuurlijk een draaiboek 
en in overleg met de baan-
commissaris en de manager 
worden de diverse bewerkin-
gen doorgenomen. De greens 
bijvoorbeeld worden dan vier 
keer per dag gemaaid. Wij zijn 
dan ook ’s morgens vroeg al 
vanaf 05.00 uur bezig de baan 
in een optimale conditie te 
houden en de pinposities (die 

Deze week wordt op de Kennemer Golf & Country Club voor 
het tweede achtereenvolgende jaar het Internationaal Open 
Golf Kampioenschap van Nederland, het KLM Open, gehou-
den. Daarom een gesprek met de man die wel haast beschikt 
over de prachtigste achtertuin: onze dorpsgenoot Dick Vas-
tenhouw. Hij is namelijk al tien jaar hoofd greenkeeper op 
deze schitterende golfbaan.

Dorpsgenoten

Hij is de op één na jongste uit 
een gezin met zeven kinde-
ren en is geboren in 1961. 
“Mijn vader is afkom-
stig uit Amsterdam, 
maar mijn moeder 
is een Duivenboden. 
Haar ouders had-
den, a ls  echte 
Zandvoorters, niet 
zo fraaie bijnamen, 
zoals ‘Smerige Saar’ 
en “Toe maar Teuntje’! 
in eerste instantie heb ik 
bijna zeven jaar met heel 
veel plezier gewerkt in het 
voormalige Dolfirama, maar 
helaas moest ik na het faillis-
sement naar een andere baan 
omzien”, aldus een zeer vrien-
delijke Vastenhouw. 

Bunkers harken 
“Via Leen Bol ben ik in 1984 
op de Kennemer terecht ge-
komen, waar ik nog ben aan-
genomen door de legendari-
sche heer Steven van Hengel! 
oorspronkelijk werd ik bij alle 
voorkomende werkzaamhe-
den ingezet, zoals bijvoor-
beeld bunkers harken.  In die 
tijd deed ik veel aan body-
builden op de sportschool en 
beschikte dus over behoorlijk 
veel kracht”, herinnert hij zich. 
Tussendoor heeft Vastenhouw 
nog wel naar andere bedrijven 
uitgekeken, maar hij mistte 
de natuur zo, dat hij besloot 
om terug te keren naar ‘de 
Kennemer’:  “Ik wilde toen 

 

                      Dick Vastenhouw

Dick Vastenhouw

door Erna Meijer

Emergo Brass Quintet

Per ronde spelen 16 wille-
keurige bezoekers het spel  
en maken kans op prijzen tot 
€ 2000. De entree en de deel-
name is gratis. 

Meer informatie: 
Circus Zandvoort,
Gasthuisplein 5, 
tel. 5718686 , 
www.circuszandvoort.nl 

Elke laatste zaterdag van de maand maakt u gratis kans  
op mooie prijzen in het Casino van Circus Zandvoort.  
Zaterdagavond 25 augustus om 21.00 uur bent u welkom  
om mee te spelen met het wereldberoemde kofferspel DEAL 
OR NO DEAL? 

Deal or No Deal?

Het blaasquintet uit Castricum
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‘‘De winst van geestelijke rijkdom 
zit ‘m vaak in verlies.’ ’

Marco Termes

Spreuk van de week:

Vrijdag 24 augustus

Live muziek
Eric & Quincy

Aanvang: 21.00 uur
Vrij entree

C U L T U U R

Dit keer geen vernissage, maar met een druk bezochte fini-
sage sloot NH Zandvoort de expositie af van de Zandvoortse 
kunstenares Lilian Gaus. Het bijzondere van de afsluiting was 
de aanwezigheid van de kunstenaars van atelier C-Art. Deze 
drie actieve dames verzorgen de volgende expositie in NH 
Zandvoort.

Tekst en foto Nel Kerkman

Met veel plezier stelt ope-
rations manager Sander 
Creemers de benedenetage 
van NH Zandvoort ter be-
schikking aan Zandvoortse 
en regionale kunstenaars. 
Hij is zeer enthousiast over 
de kunstuitingen van de 
tot nu toe geëxposeerde 
Zandvoortse kunstenaars. 
De schilderijen worden ten-
toongesteld in de gezellige 
lounge, direct gelegen ach-
ter de receptie en in de loop-

Wisseling van kunst
Middelbare Meiden

“Het is hier een ideale situatie”, 
aldus de enthousiaste Hanny, 
“we kunnen onbeperkt ge-
bruik maken van het gebouw 
en de rekwisieten laten staan. 
We zijn Theo Smit dan ook 
zeer dankbaar voor zijn gast-
vrijheid.” Onder leiding van 
regisseur Jan-Simon Minkema 
(o.a. bekend van de TV-pro-
gramma’s de familie Knots, 
Vrienden voor het Leven en 
Zonder Ernst) wordt druk gere-
peteerd. Niet alleen op de tek-
sten maar ook met de muziek, 
die verzorgd wordt door Rob 
Roeleveld (pianist en compo-
nist) en Rob Hogenkamp (bas, 
gitaar en eveneens tekst).

Het roer ging om
 “Annemarie en ik kennen el-
kaar al jaren. Wij hebben elkaar 
ontmoet in het  theaterres-
taurant ‘De Suikerhof’ aan de 
Prinsengracht in Amsterdam. 
Dat werd destijds gerund 
door de bekende cabaretier 
Wim Hogenkamp (wie kent 
niet het lied ‘De Mallemolen’ 
van Heddy Lester?) die helaas 
in 1989 overleden is. Zijn broer 
Rob, oorspronkelijk sociothera-
peut in de Van Mesdagkliniek 
te Groningen maar intussen 
overgestapt naar een studie 
fysiotherapie, besloot het 
roer totaal om te gooien en 
werd theaterdirecteur”, zegt 

Nog een week repeteren en dan kan Zandvoort genieten 
van twee try-out voorstellingen van de Middelbare Meiden:  
Annemarie Henselmans (51) en Hanny Kroeze (49). Zij zijn 
sinds half juli elke dag te vinden in gebouw De Krocht, waar 
ook hun tweede programma, ‘In de steigers’, op donderdag 
30 augustus en zaterdag 1 september (aanvang 20.30 uur) in 
première gaat.

Hanny. Niet alleen dat, maar 
Hanny en Rob kwamen ook 
privé nader tot elkaar en zijn 
al jaren gelukkig getrouwd! 
Vanaf 1993 wonen zij ook in 
Zandvoort.  Rob: “Ter herinne-
ring aan Wim, die een enorme 
schat aan materiaal heeft ach-
tergelaten, nemen wij in ons 
programma altijd een tekst 
van hem op.”

Staat als een huis 
Hanny: “Cabaret wordt tegen-
woordig vaak alleen voor jon-
geren gemaakt. Ons program-
ma richt zich juist, zoals de 
naam al duidt, op de middel-
bare leeftijd. Deze mensen, zo-
wel mannen als vrouwen, heb-
ben al veel levenservaring en 
dat brengt ook veel meer her-
kenning.” Momenteel is rond 
die leeftijd veelal de vraag te 
horen: “Gaan wij ons zelf ver-
bouwen of de serre?” Begint 
de lichamelijke woning wat te 
kraken en te piepen, een vlekje, 
een pijntje, een kraaienpootje, 
een grijze haar……? De Meiden 
nemen zelf het gereedschap 
ter hand en pakken elke slij-
tageplek met hilarische tek-
sten en liedjes, dag- en nacht-
crèmes, schroevendraaier en 
schuurpapier aan elkaar. Dat 
is dan ook de reden dat het de-
cor een bouwplaats voorstelt 
waarop een ruim drie meter 
hoge stellage. Ook voor man-
nen dus een herkenbare plek 
en zij zijn dan ook mede van 
harte uitgenodigd voor een 
geweldige voorstelling, die nu 
al staat als een huis!

Reserveren kan per e-mail: 
info@middelbaremeiden.nl  
of telefonisch op 573 2523.  
Prijs: € 10. Het totale speel-
schema en meer informatie is 
te vinden op www.middelba-
remeiden.nl.

verbinding naar het restau-
rant. In deze expositieruimte 
hebben drie maanden lang, 
elf grote acrylschilderijen 
van Lilian Gaus gehangen. 
Na de finisage gaan haar 
kunstwerken, op een paar 
verkochte exemplaren na, 
naar de bibliotheek Duinrand 
Zandvoort, waar ze van 1 tot 
29 september te bewonderen 
en te koop zijn.

De komende en 
gaande kunstenaars
Lilian Gaus was zeer verrast 
met de aanwezigheid van C-
Art (Josette Caelen, Jose en 
Joke Coenraad). Trots gaf ze 

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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 (in-
gang Willemstraat 20, 

1e 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
 ................. 

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................
Te koop: 

Garageplaats onder 
appartementencomplex 
in centrum Zandvoort. 

Tel. 06-53879297
.................
Te koop: 

Grenen tafel, LxBxH 
= 125x50x45cm, €10. 

Aristona KTV 50cm, €50
.................

Jeffrey Remon van Zon: 
welkom in Zandvoort. 
Wij zijn erg blij met je. 

Opa’s en oma’s

Te koop: 
Garageplaats onder 

appartementencomplex 
in centrum Zandvoort. 

Tel. 06-53879297
.................

Garage te huur 
in Van Galenstraat. 

Huur € 105 per maand. 
Mak. Coster, 

tel.0294-412942
.................

Zondag 26 augustus: 
grote Garageverkoop. 

Van 12.00 tot 16.00 
uur bij de Zamster, 
Kostverlorenstraat 
111. Van alles wat en 

alles moet weg!
.................
Te koop: 

SMC draadloze router 
met ingebouwd 

ADSL modem. 
Prijs €30 (Nwpr. €85). 

Tel. 06-46046026
.................

Gratis (!) op te halen: 
Mooie glazen salontafel

 120 x 120 cm. 
Eén poot zit een beetje 

los daarom gratis. 
Tel. 06-28787237

.................
Gevraagd: 

jonge dames voor erotiek. 
Hoge bijverdiensten. 

Tel. 5716998. 
Discr. verzekerd.

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

Spiraalbodem 
90/200 cm. 
Tel. 5719880

.................
Garageverkoop: 

zondag 26 augustus 
van 10.00 tot 15.00 uur. 

Fahrenheitstraat 
11/6 (achterom)

.................
Tutti Frutti

2e hands merkkleding. 
Vanaf heden: 

winterinname + 
verkoop + het hele 
seizoen een €3 rek. 

C. Slegersstr. 6, 
tel. 5731712

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen.
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of

06-2747 2920 
(Zandvoort)

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS

Gebruikt u ook 
zo vaak uw 
zandvoortPas?

www.zandvoortpas.nl

een rondleiding langs haar 
tentoongestelde schilderijen. 
De dames gingen meteen in 
discussie over de mogelijk-
heden en onmogelijkheden 
om de expositie te kunnen 
inrichten, want niet alles is 
geschikt voor aan de wanden. 
Ook hotelmanager Creemers 
heeft qua kleurstelling be-
paalde wensen die gerespec-
teerd dienen te worden, dit 
om de sfeer en de uitstraling 
van zijn hotel te waarborgen. 
Maar zo te horen is dat voor 
C-Art geen probleem. Hun 

productie is zo hoog dat er 
beslist nog wel een schilde-
rij gemaakt wordt naar de 
wensen van Creemers. 

Ga kijken
Wilt u op de hoogte blijven 
van deze Zandvoortse kun-
stenaars dan is een bezoek 
aan het NH Hotel (Burg. Van 
Alphenstraat 63) een aanra-
der. Van 1 september tot 30 
november valt daar de diver-
siteit in schilderstijlen van 
C-Art te bezichtigen. Voor de 
bijzondere kunstwerken van 
Lilian Gaus kunt u de maand 
september terecht bij de bi-
bliotheek (Prinsesseweg).

De Middelbare Meiden en hun muzikale achterban

Lilian Gaus (2e van links) tussen de dames van C-Art



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting

Wij hebben weer heel veel 
nieuwe artikelen binnen!

Rosanti Frizzante
Prosecco van Rosé

Per fles nu: € 5,95

De hele maand augustus:
Botermalse kogelbiefstuk

3 stuks € 6,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
        Tropicalvlaai van 

13,95 voor 12,50
Op vertoon van uw ZandvoortPas 
het 2de kopje koffie gratis 

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% korting op
Indiase wikkelrokken

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Fles huiswijn Rood/Wit of 
Rosé met 10% korting op 
vertoon van uw ZandvoortPas.

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

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 39-1

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 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 ZandvoortPas houders bij 

een diner een gratis kopje koffie.

Strandpaviljoen 9
Tel. 023 - 571 8888

Maandag t/m vrijdag
Dagschotel: € 7,50

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

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

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

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Chorizo+
Gekookte worst+

Achterham

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

VAN ZANDVOORT

Restaurant 

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

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

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Gratis entree voor ZandvoortPas houders 
op zondag 2 september! 

Neem ook gratis een tweede 
persoon mee en volg samen 
de races vanaf de duinen

Programma zondag 2 september:

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl
Tel.nr. 023 5740740

09:30
10:30
1 1 : 1 0
1 1 : 5 5
12 :35
13:00
14:00
14 : 55
1 5 : 3 5
16 :25
17:00

10 : 1 5
10 :55
1 1 : 40
12:20
13:00
14.00
14.40
15 :20
16 : 10
16:45
1 7 : 2 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Trophy of the Dunes 1 & 2 september

Maximaal 2 personen per ZandvoortPas

Dunlop SportMaxx Clio Cup (race 1)  45 minuten
Samsung BMW 130i Cup (race 1)  10 ronden 
Formido Swift Cup (race 1)  12 ronden 
Formel V Deutschland (race 2) 12 ronden 
Formule Ford (race 1)  12 ronden 
Pauze
Seat Cupra Cup (race 2)  40 minuten 
Dunlop SportMaxx Clio Cup (race 2)  12 ronden 
Samsung BMW 130i Cup (race 2)  16 ronden 
Formido Swift Cup (race 2)  12 ronden 
Formule Ford (race 2)  12 ronden 

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl
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Nog even lekker
zomerbloemen

Wil je eindelijk je droom verwezenlijken?
Wil je ontdekken wat je leuk vindt?
Wil je meer inzicht in jezelf en anderen?

MOMENTUM - Advies & Coaching - Simone Königs
Bel voor informatie: 06 54357575 of 
Kijk op de website: www.bereikjedoelnuwel.nl

Komende vrijdag wordt het nieuwe gebouw van welzijnsorganisatie Pluspunt 
officieel geopend. De voorloper van Pluspunt, dat tot medio 2006 nog AKZA 
heette, stond vroeger beter bekend als ’t Stekkie. 25 Jaar geleden streed de poli-
tiek voor nieuwbouw van het toenmalige wijkcentrum ‘t Stekkie. Na jaren van 
touwtrekken kwamen de financiën rond en kon er gebouwd worden. Hieronder 
een verslag uit de Zandvoortse Koerant van 27 augustus 1982.

Nieuwbouw wijkcentrum ‘t Stekkie

De achtergrond van de 
irritatie is begrijpelijk. 
Nieuwbouw van ’t Stekkie 
heeft jarenlang op de 
agenda van kommissies, 
ambtenaren en raadsleden 
gestaan. Op de raadsverga-
dering van 25 mei jongst-
leden had de binnenkort 
scheidende wethouder 
van financiën Aukema, de 
parttime dorpsbestuurders 
voorgerekend dat de jaar-
lijks terugkerende ekstra 
eksploitatielasten van een 

nieuw wijkgebouw, de badplaats 
f 100.000.- zou gaan kosten. Een 
bedrag dat zijns inziens, gezien 
de alleszins redelijke financiële 
positie van de gemeente, opge-
bracht kon worden.

Niet de bouwkosten van het pro-
jekt, maar juist de eksploitatie-
kosten bleken destijds het grote 
struikelblok. Verder dan het 
geven van het groene licht voor 
het maken van een bouwplan 
(kosten f 53.000.-) kwam men 
toen niet. Ook op dit moment 

nog zijn de frakties 
ernstig verdeeld. De voorzit-
ter van de welzijnskommissie 
Hans Hogendoorn, doorgaans 
de rust in eigen persoon, is 
hoogst verontrust. “Er zijn ver-
wachtingen gewekt, de partijen 
hebben zich ondanks reserves 
over de lasten, steeds posi-
tief opgesteld ten aanzien van 
nieuwbouw, dit plan kan toch 
niet zo maar om zeep geholpen 
worden?” De kommissie, warm 
voorstander van de noordelijke 
wijkvoorziening, is niet van 
plan zich zonder slag of stoot 
over te geven. Zeker niet nu ze 
tot de konklusie is gekomen dat 
het ambtelijk cijferwerk over de 
eksploitatielasten een schrome-
lijk overdreven resultaat heeft 
opgeleverd.
Zelfs na de bijgestelde opzet, 
die in het huidige raadsvoorstel 

vermeld staat en f 10.000,- 
minder bedraagt dan eerder 
geraamd namelijk f 89.000.- 
op jaarbasis.

Het financiële brein van de 
kommissie, Fred Ploegman, 
overlegde ter vergadering een 
begroting die aanzienlijk af-
week van de gemeentelijke ra-
ming. Grondig spitwerk bracht 
verschillen aan het licht die 
tesamen tienduizenden harde 
guldens scheelden. Naar be-
neden, wel te verstaan. Geen 
onderdeel was daarbij ver-
geten, de bezoekersaantallen 
van ‘t Stekkie, de baromzet, 
konsumptieprijzen, energie-
kosten, de benodigde gelden 
voor onderhoud en administra-
tie enzovoort.

De aanwezige kommissiele-
den, die voor nadere infor-
matie een bestuurslid van ‘t 
Stekkie hadden uitgenodigd, 
konden zich in grote lijnen 
vinden in de nieuwe opzet. 
Het totale begrotingstekort 
werd geschat op f 114.000.-
. Het verlies op de huidige 
uitbating is f 63.000.- Het 
ekstra tekort zou dus geen 
ton, geen f89.000.-, maar 
hooguit slechts
f. 50.000.- zijn. Hogendoorn: 
“dit bedrag mag geen be-
lemmering meer zijn voor 
de raad. Dat zou ongehoord 
zijn, dan kan de kommissie 
het bijltje er net zo goed bij 
neer gooien.”

welzijnskommissie vecht voor nieuw stekkie

& Heden
Verleden

Leden van de planvoorbereidingskommissie specifiek wel-
zijn zijn vorige week in spoedzitting bijeengekomen om 
nieuwbouw van een wijkcentrum in Zandvoort-noord te 
redden van een gevreesd raadsveto. De kommissie met de 
lange naam is het beu voor de publieke opinie, met name 
voor de verenigingsbesturen, te boek te staan als kontroleur 
en bezuiniger, als haar konstruktieve voorstellen die toeval-
lig wel geld kosten getorpedeerd worden.

Genootschap Oud Zandvoort, bld08738 (Collectie André Lieberom)

Drukke open dag jeu de boulesvereniging
De eerste open dag die jeu de boulesvereniging Zandvoort  
organiseerde, is een groot succes geworden. Vele tientallen 
geïnteresseerden kwamen naar het nieuwe complex van de 
club aan de Thomsonstraat om kennis te maken met de sport 
met de drie zware ballen.

In eerste instantie leek het een 
sof te worden maar gaande de 
middag werd het, ondanks een 
buitje, steeds drukker en werd 
er volop van de banen gebruik 
gemaakt. Een groep doorge-
winterde spelers liet een groot 
aantal ‘nieuwelingen’ kennis-
maken met de geheimen van 
de sport. Zeer verheugend was 
het ook dat een aantal jonge-
ren, die deze prachtige sport 
waarschijnlijk alleen maar 
kennen van de camping, op de 
open dag afkwamen. Een stra-
lende voorzitter Herman Klene 
maakte na afloop bekend dat er 
zeven nieuwe leden waren in-
geschreven: “En daar doen we 
het uiteindelijk voor. Misschien 
kunnen we volgend jaar wel 
een jeugdteam inschrijven 
voor de competitie. Daar gaan 
we hard aan werken.”

Nieuwe cursussen bij Pluspunt
Afgelopen week viel hij in de brievenbus, de nieuwe brochure  
van welzijnsorganisatie Pluspunt. In het boekje vindt u 
het nieuwe cursusaanbod. Op de opendag van Pluspunt op  
zaterdag 1 september zullen diverse kennismakingsworkshops  
gegeven worden. 

Bij een gloednieuw gebouw 
horen gloednieuwe cursus-
sen. Zo staat er een cur-
sus percussie Braziliaanse 
Samba op het programma. 
Docent Carlos Silva de Rocha 
leert u de grondbeginselen 
van diverse ritmes, hand-
technieken en de coördi-
natie daarvan. Ook nieuw 
voor kinderen is een weer-
baarheids training. Hoe leer 
je voor jezelf op te komen 
en op een goede manier 
terug te vechten. Roeland 
Scholsberg geeft de kinde-

ren een goed gevoel over 
zichzelf. Natuurlijk worden 
er ook cursussen gegeven 
die immens populair zijn. De 
theatersport, bekend van de 
Lama’s, met José Poel slaat 
altijd aan. 

De cursussen beginnen 
vanaf de maand september 
op diverse data en haet in-
schrijfformulier vindt u in 
het cursusboek. Voor meer 
informatie kunt u terecht 
bij Pluspunt centrum of 
noord.

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de laatste trends

Zoekt
Medewerkers

bediening
en

afwas/keukenhulp

Reacties per e-mail naar:
cafeneuf@cafeneuf.nl

Voor meer info
M. de Bruyn 06-26178819

Trophy of the Dunes 
extra voordelig met ZandvoortPas

Het eerste weekend van september zal het Dutch Power Pack weer te gast zijn 
op Circuit Park Zandvoort tijdens de Trophy of the Dunes. Wie op de racedag 
met de ZandvoortPas naar Circuit Park Zandvoort 
komt, krijgt gratis entree voor twee personen. 

Na een bezoek aan het TT-Circuit in 
Assen en het Belgische circuit van 
Zolder, keren alle bekende nationale 
raceklassen terug naar hun thuiscircuit. 
Voor veel coureurs staat er tijdens de 
Trophy of the Dunes een hoop op het 
spel. De kampioenschappen naderen 
hun finales en het punten scoren is dus 
van cruciaal belang voor de rijders. 

Weekendprogramma
Op zaterdag begint het programma 
al om 09.00 uur , op zondag start 
de eerste race om 9.30 uur. Het pro-
gramma zal twee dagen lang bol 
staan van sensationele autosport. Er 
worden races verreden in de Samsung 
BMW 130i Cup, Dunlop SportMaxx 

Clio Cup, SEAT Cupra Cup, Formule 
Ford en de Formido Suzuki Swift Cup. 
Daarnaast zal het programma worden 
aangevuld met rijders uit Engeland, 
Frankrijk en Duitsland in de Formel V 
Deutschland.

Profiteer nu met de ZandvoortPas!
Op vertoon van uw ZandvoortPas 
mag u op de racedag gratis naar 
binnen. Iedereen in het bezit van 
een ZandvoortPas kan dus zondag 
2 september gratis de races volgen 
vanaf de duinen. Daarnaast mag elke 
ZandvoortPas houder iemand meene-
men die dus ook gratis naar binnen 
mag. Gratis naar tien races op één dag 
kijken: dat kan bijna nergens meer!

(zie pagina 10)

De krant lezen op internet?

www.zandvoortsecourant.nl

14
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20
2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30    Tel: 023 571 73 73

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

OpEn Dag
Zaterdag 1 september 
van 13.00 tot 22.00 uur

Spectaculair feest, voor iedereen. Met o.a. work-
shops en presentaties van o.a.: Mozaïek, Stijldansen, 
Glas in Lood, Nordic Walking,  Scrapbook, Brazi-
liaans drummen, Aryuvedische hapjes & drankjes 
maken, Fotografie,Intuïtief tekenen, Groendecora-
tie en nog veel meer!
Er zullen diverse docenten aanwezig zijn om al uw 
vragen te beantwoorden.

De Zandvoortse postzegelclub is ook aanwezig. 

Verder kunt u genieten van een optreden van het 
Zandvoorts Mannenkoor. In de theaterzaal kunt  
u demonstraties zien van Dans Studio 118 en  
muziekschool New Wave en buiten de heerlijke 
warme Braziliaanse klanken van Samba Tula.

Voor de kinderen is er een luchtkussen op het 
plein voor de Vomar, stoepkrijtschilderij maken, 
ballonnenwedstrijd, yoga 4 kids, workshop kinder-
theaterclub en schminken. 

Naschoolse opvang  De Boomhut is gehele middag 
open. Neem een kijkje in de nieuwe ruimtes. Er 
zijn diverse pedagogische medewerkers aanwezig. 
In de prachtige speeltuin worden ook nog een aan-
tal kinderactiviteiten georganiseerd.

De Zandvoortse radio Omroep (ZFM) zendt deze 
middag rechtstreeks uit, vanuit Het Jeugdhonk.

‘s Avonds is de theaterzaal voor de jongeren inge-
richt met optredens van The Ods, een bekende DJ 
en sluit Zandvoorts bekende band Van Kessel de 
dag af met een spetterend optreden. 

Buiten rondom het gebouw een informatiemarkt 
waar diverse organisaties op het gebied van zorg 
en welzijn zich zullen presenteren.

In het centrum van Zandvoort is straattheater te 
zien. U kunt de hele middag gebruik maken van 
GRATIS vervoer van de bus van Pluspunt of de 
Tuk Tuks die u vanuit het centrum naar Pluspunt in 
noord brengen en weer terug.

KOMT aLLEn!!

I Know Where It’s @

  

Vrij. 24 augustus: 
Feest bij Woodstock 69! In the beginning there was 
Jack and Jack had a groove... Legendarische teksten 
voor de house liefhebbers van de oude stempel. 
Ze halen bij Woodstock het house gevoel van eind 
jaren 80, begin jaren 90 weer naar boven. Met o.a. 
dj’s Alexander Koning, Michel Becks en Tino. Entree 
gratis!

Zon. 26 augustus: 
Het zomerseizoen loopt op zijn eind en dat bete-
kent dat deze week alweer het één na laatste Salsa 
feest bij Mango’s wordt gegeven. In de in Cubaanse 
stijl opgetrokken Buena Vista Social Club, pal naast 
het paviljoen van Mango’s, heerst een relaxed 
sfeertje! Voorafgaand aan het feest geven Tonka 
en Andre om 18.00 uur een gratis Salsa workshop. 
Daarna zorgt DJ Andres tot 22.00 uur voor de beste 
salsa muziek.

Zon. 26 augustus: 
Van 16.00 – 24.00 uur Spinning On The Beach bij 
Bookerbeach. Spinning On the Beach stelt zich als 
doel om door middel van een sportief en gezellig eve-
nement zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen. 
De opbrengst van de avond gaat naar het goede doel 
KIKA. Het sportieve element wordt ingevuld door 
een Spinning marathon. De gezellige kant door een 
ondergaande zon, een barbecue en de mogelijkheid 
om lekker te dansen en een drankje te nuttigen. Voor 
inschrijvingen: www.spinningonthebeach.com 

Tijdens het interview met 
Ilja, dat hiernaast te lezen 
is, ging het ook bij mij weer 
kriebelen. Reizen is versla-
vend. Heb je er eenmaal 
van geproefd, dan is er 
geen ontkomen meer aan. 
Wat zal het zijn? Een soort 
vluchtgedrag? Vluchten uit 
Nederland, vluchten uit de 
stress en drukte en vluch-
ten van verplichtingen zoals 
werk en studie? Als je op de 
plek van bestemming bent, 
waar dat ook is (het liefst 
zo ver mogelijk), hoef je je 
alleen nog maar zorgen te 
maken over het vinden van 
een slaapplek. De échte zor-
gen moet je thuis laten. Tot 
het moment dat je weer 
terug moet. Natuurlijk, 
dat moment komt altijd. 
Je hebt weer nieuwe ener-
gie, je bent klaar om weer 
flink aan de slag te gaan 
met werk of studie, je ziet 
je vrienden en familie weer. 
Maar voordat je het weet, 
zit je weer in dezelfde sleur 
en met dezelfde zorgen als 
voordat je op reis ging. 
Of is reizen misschien een 
hunkering naar het exoti-
sche, het andere, de ander? 
Backpackers gaan voor-
namelijk naar Australië, 
Zuidoost Azië, Afrika of 
Zuid Amerika. Naar landen 
die ver weg zijn, met totaal 
andere cultuur en natuur. 
Zodat je nieuwe ervarin-
gen kan opdoen, kan leren, 
opslaan en mee terug ne-
men in je backpack naar 
Nederland.
Maar ik denk dat vrijheid 
de belangrijkste reden is 
waarom reizen verslavend 
is. Ilja vertelde dat het nu de 
tijd is voor haar om te gaan 
reizen, ze is afgestudeerd, 
heeft nog geen vaste baan 
en vaste vriend. Ze heeft he-
lemaal gelijk. Zolang de we-
reld aan je voeten ligt, moet 
je daar gebruik van maken, 
is mijn mening. 

“Don’t tell me how edu-
cated you are, tell me how 
much you have traveled.”

Reizen is 
verslavend

Column

Stephanie 

… voor Annet 
Bonder 
25 jaar

Spraakmakend theater 
in Circus Zandvoort

Het nieuwe Cabaret en Stand-Up comedy program-
ma voor de komende maanden is bekend. Circus 
Zandvoort is er in geslaagd om spraakmakende 
voorstellingen te boeken voor het nieuwe theater-
seizoen.

Zondag 16 september 
opent Klaas van der 
Eerden met zijn program-
ma ‘Wortels’. Vervolgens 
is het zondag 21 oktober 
de beurt aan het duo 
Droog Brood met ‘De 
kip met de gouden en-
kels’. Zondag 18 novem-
ber volgt Alkemade en 
Bloemen met hun gloed-

nieuwe show ‘Wij willen 
ook naar huis’.

De voorstellingen begin-
nen altijd om 20.15 uur. 
De toegangsprijs voor 
al deze voorstellingen 
is € 12,00. Kaarten zijn 
te koop aan de kassa én 
online via www.circus-
zandvoort.nl

lingzusje, we zitten ook vaak 
in hetzelfde schuitje.” Want je 
moet wel weten waar je aan 
begint, 4,5 maand met elkaar 
reizen. 

Hier volgt een korte samen-
vatting waar Ilja de komende 
maanden zal vertoeven. Ga er 
even goed voor zitten. Zaterdag 
vliegt zij naar Bangkok. Drie 
weken blijft zij in Thailand, 
waarvan twee in het paradij-
selijke zuiden met alle eiland-
jes. Vervolgens vliegt ze naar 
Sydney, Australië. Totaal ver-
blijft ze twee maanden in het 
land van de kangoeroes, bbq’s 
en ‘no worries’. Vervolgens is 
Nieuw Zeeland aan de beurt. 

Met een ‘Kiwi Experience’, zo-
als dat heet, wordt zowel het 
Noorder- als het Zuider-eiland 
aangedaan. Hierna heeft Ilja 
voor een enkeltje Auckland 
– Fiji eilanden gezorgd, alwaar 
zij Kerst en Oud en Nieuw viert 
en een tour heeft gepland. Op 
6 januari vliegt ze weer terug 
naar Nederland.

Als je benieuwd bent naar 
haar avonturen, zou je Ilja op 
de voet kunnen volgen. Samen 
met Esther gaat zij een weblog 
bijhouden, jutjeenjulletje.waar-
benjij.nu. Maar als lezer van de 
Zandvoortse Courant, zou je 
ook op deze plek in de krant elke 
drie weken vanaf nu haar bele-

In the Picture…

Ilja is 22 jaar, net afgestudeerd 
aan de Pabo, en de wereld ligt 
aan haar voeten. Aanstaande 
zaterdag vertrekt zij, samen 
met een vriendin, voor 4,5 
maand richting Thailand, Au-
stralië, Nieuw Zeeland en de 
Fiji eilanden. 

Vorig jaar heeft Ilja twee maan-
den op het Griekse eiland Corfu 
gewoond en gewerkt als en-
tertainer voor kinderen. Daar 
heeft zij Esther leren kennen, 
ze hebben hun appartement 
met elkaar gedeeld. Het klikte 
zo goed tussen Ilja en Esther, 
dat zij een jaar later besloten 
om samen een retourtje wereld 
te pakken. “Het voelt goed om 
haar als reisgenoot te hebben”, 
zegt Ilja, “ze is net m’n twee-

venissen kunnen lezen. 
“Het wordt geen dag-
boek, niet wat we per 

dag gedaan hebben. Maar 
ik wil vanuit mijn gevoel 
schrijven. Bijvoorbeeld als 

ik iets bijzonders heb meege-
maakt, hoe ik dat heb beleefd”, 
vertelt Ilja. Ook stuurt zij bij elk 
verhaal een foto mee. 

“Na de Havo was ik aangeno-
men op de Hogeschool voor 
Journalistiek in Rotterdam. 
Maar ik heb er voor gekozen 
om dat toch niet te doen. Het 
is een privé-school, dus ik zou 
geen studiefinanciering krijgen 
en ik was toen nog te jong om 
op mezelf te gaan wonen in 
Rotterdam. Ik heb uiteindelijk 
de Pabo afgerond. Maar toch is 
journalistiek mijn eerste keuze 
geweest en op deze manier, 
door stukjes te schrijven voor 
de Zandvoortse Courant, kan 
ik er toch wat mee doen”, legt 
Ilja uit. 

Met een ingepakte backpack 
vol nieuw gekochte spulletjes 
en zenuwachtige maar trotse 
ouders achterlatend, wens ik 
Ilja heel veel plezier toe de ko-
mende maanden. Geniet van 
het reizen!

Ilja Noltee, 

aan de start van 
een wereldreis

Heb je ff …

Waar kennen 
we jou van?
“Ik werk sinds anderhalve 
maand bij Stichting Pluspunt 
in Zandvoort Noord. Voor vier dagen in de week ben ik aan-
gesteld als medewerker Jeugdbeleid. Dat houdt in dat ik 
een beleid- en activiteitenplan maak over hoe Pluspunt meer 
jongeren moet bereiken.” 
 
Wat doe je naast deze baan?
“Allereerst moet ik elke dag op en neer van Zandvoort naar 
Noordwijk, want daar woon ik. Maar ik hou veel van fietsen, 
fitness, yoga en dansen. Het strand trekt me ook enorm, 
vandaar dat ik gesolliciteerd heb naar deze baan. Hiervoor 
werkte ik in Leiden, dat is toch wel anders. De mensen zijn 
hier veel gemoedelijker en rustiger.”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Helaas ken ik Zandvoort nog niet zo goed. Ik woon natuurlijk 
in Noordwijk dus daar ga ik ook stappen. Maar ik ben zeker 
van plan om Zandvoort beter te leren kennen. En je kunt me 
bereiken bij Pluspunt Noord. Dus als je zin hebt kom gewoon 
langs op onze open dag op zaterdag 1 september!”

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 

Vaste planten 
Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse
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Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Souveniershop Ans: al bijna 30 jaar op het Badhuisplein!
Bijna dertig jaar geleden zijn de heer Rus en mevrouw Ans 
van der Marel gestart met de nog steeds bestaande souve-
niershop. Zoon Frank, die de zaak inmiddels heeft overgeno-
men, vertelt. 

“Zelf heb ik eerst dertien jaar 
op Langevelderslag in een 
souvenierwinkel gewerkt, 
maar ik wilde graag voor 
mijzelf beginnen. Hoewel 
ik uit  Heemstede kom,  
heb ik het erg naar mijn  
zin in Zandvoort. Het is in  
wezen een winkel van de  
kleine getallen qua verkoop. 
Mijn artikelen kosten per  
stuk over het algemeen  
weinig en ik moet het dus 
hebben van een grote af-
zet.”

Stuur een kaartje
De verscheidenheid in sor-
tering is enorm te noemen. 
Hoewel de laatste jaren  de 
aandacht verschoven is naar 
veel nautische artikelen, kun-
nen toeristen nog steeds 
terecht voor emmertjes en 
schepjes, teenslippers, zon-
nehoedjes, Delfts blauw en 
ook sleutelhangers en mag-
neetjes. “Het grappige is dat 
de ansichtkaarten weer he-
lemaal ‘back in business’ zijn. 
Jarenlang was dit beduidend 

minder maar het versturen 
van een kaartje blijkt weer 
helemaal in te zijn. We had-
den dit jaar best een extra 
molentje kunnen plaatsen”, 
aldus eigenaar Frank. 

Legale schelpen
Wat vooral opvalt in de zaak 
is de grote hoeveelheid schel-
pen. “Ik ga hiervoor speciaal 
naar beurzen, wat inhoudt 
dat er geen illegale import 
plaatsvindt. Er is wereldwijd 
een scherpe controle op het 
leegvissen”, aldus Van der 
Marel. Naast de fraaie collectie 
schelpen zijn er tevens haai-
enkaakjes te koop (waar vind 
je die nog tegenwoordig) en 
echte zeepaardjes en zeester-

ren. Kortom, een  bijzondere 
winkel die onlosmakelijk is ver-
bonden met het Badhuisplein 

en beslist een bezoekje waard 
is, ook voor de niet-toeristen! 
Tel. 5717564.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 34 

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

Frank van der Marel nam de winkel over zijn moeder
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Dorsman 
Assurantiën
Zandvoort - Passage 11

Ter versterking van ons kleine
enthousiaste team zoeken wij een

ALLROUND
MEDEWERK(ST)ER
die het afsluiten en wijzigen van verzekeringen, de 
schadebehandeling en het ondersteunen van de 
administratie tot zijn of haar taken heeft. 

Voor deze fulltime functie zoeken wij een jeugdige 
collega met de volgende eigenschappen: leergierig, 
teamplayer verantwoordelijk en een mbo werk- en 
denkniveau. Ervaring is een pré.
Heb je interesse, laat dan snel iets van je horen. 

Bel 023-5714534 en vraag naar de 
heer C. Dorsman

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Inlooppunt Zandvoort viert tiende verjaardag
Het begon in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat. Van begin af aan 
staat sociaal contact en ge-
zelligheid met een vleugje in-
formatie voorop. Op woens-
dag 12 september viert het 
Inlooppunt voor 55Plussers 
haar tiende verjaardag.

Iedere woensdagochtend 
ontmoeten ouderen elkaar 
in het zaaltje van de biblio-
theek. Vrijwilligers van de 
welzijnsorganisatie Pluspunt 
schenken een gratis kop koffie 
met koekje. 

Informatief
Naast onderling sociaal con-
tact staat ook informatievoor-
ziening voorop. Zo kunnen de 
bezoekers hun vragen kwijt aan 
de ouderenconsulent. Voorts 
worden er regelmatig korte 
lezingen verzorgd over onder-
werpen die ouderen raken.

Trouwe bezoekers
Het Inlooppunt is opgezet 
door enkele medewerkers 

van de toentertijd Stichting 
Welzijn Ouderen (SWOZ). 
Vrijwilligster Raks Rudolphus 
weet nog goed hoe zij onder 
directeur Mini de Wolf in het 
Gemeenschapshuis begon. 
“Al in het begin konden wij 
op woensdagen zo’n 65 be-
zoekers verwelkomen. De 
koffie werd in wisseldienst 
verzorgd door vijf mede-
werksters.” En met een vleug 
trots: “Sommigen bezoeken 
het Inlooppunt al tien jaar.” 
Het speciale koffie-uurtje is 
zelfs tot in Haarlem bekend. 

“Ik kom hier graag voor de  
gezelligheid en maak een fris-
se wandeling na”,  licht vaste 
bezoeker heer S. Yadava toe. 

Pluspunt
Volgens officiële cijfers von-
den in 2004 ongeveer 50 
bijeenkomsten plaats waar 
per keer 40 tot 50 bezoekers 
kwamen. Tegenwoordig valt 
het Inlooppunt onder verant-
woordelijkheid van Pluspunt. 
Noteer 12 september maar 
alvast in de agenda. Dan is er 
een speciaal Inlooppunt. 

Tips voor betere toegankelijkheid 
De meeste verplaatsingen door ouderen speelt zich af in de di-
recte  woonomgeving. Daarom doet ouderenbond ANBO een 
beroep op iedereen om te zorgen voor een goed beloopbare 
woonomgeving.

De ANBO komt steeds meer op 
voor de belangen van haar le-
den. De bond vraagt om voor-
beelden van een slecht wegdek 
aan het Verenigingsbureau 
door te geven. Daartoe is een 
apart mailadres:  l.boerwinkel@
anbo.nl. 

Ook vraagt de ANBO aan iede-
re burger de eigen gemeente 
aan te sporen werk te maken 
van een toegankelijke stoep 
en straat. De bond stelt dat 
bestaande contacten met 
een ambtenaar of wethouder 
goud waard zijn.

Nostalgie: de René Sleeswijk Revue
Tot op de dag van vandaag geldt hij als de man die de Neder-
landse revue groot heeft gemaakt. De René Sleeswijk Revue 
trad op in bijna alle Nederlandse theaters. Wie was eigenlijk 
de theaterproducent Reijndert Sleeswijk?

Overal werden de revues van 
René Sleeswijk (1907-1978) 
met luid applaus begroet. 
Van het Koninklijke theater 
Carré in Amsterdam tot in de 
schouwburg van Maastricht. 
“Ja dat is Revue, Revue…” Bij 
het horen van die klanken wist 
het publiek dat zij het beste 
entertainment van Nederland 
voorgeschoteld kregen.

Hij werd geboren als zoon 
van aannemer en architect 
Andries Sleeswijk. Na de HBS 
ging Reijndert (René) archi-
tectuur studeren. Tijdens zijn 
studie kwam de jonge René 
in contact met de theater-
wereld. In Amsterdam schreef 
hij een operette, waarmee 

Sleeswijk in 1928 aanklopte 
bij de directie van het Paleis 
voor Volksvlijt. Door zijn aan-
geboren zakeninstinct en met 
veel inzet en geld van zijn ge-
fortuneerde ouders raakte 
Sleeswijk verslingerd aan 
het theater. In 1931 richtte hij 
zijn ‘Nationale Revue’ op met 
ondermeer de populaire ko-
miek en zanger Lou Bandy. 
Twee jaar later begon hij een 
kleine revue met ondermeer 
de beginnend artiest Willy 
Walden. 

Louis Davids vroeg René 
Sleeswijk in 1935 voor een 
nieuwe revue, waarvan deze 
gevierde artiest het middel-
punt zou vormen. Ook ont-

Oplossing bij incontinentie
Incontinentie is een probleem dat op oudere leeftijd wel ‘s 
opduikt. Een Haags ziekenhuis zegt via poliklinische behande-
ling de oplossing te bieden voor het probleem. Het wordt de 
penicilline voor de blaas genoemd. Door Botox-injecties in de 
blaasspier verdwijnen de plasproblemen. 

Tenminste, volgens de ervarin-
gen van het Haga Ziekenhuis. 
In de Haagse instelling kunnen 
patiënten met incontinentie 
problemen een bijzondere 
poliklinische behandeling krij-
gen. Een Botox-injectie blijkt 
vaak de ideale oplossing voor 
mensen bij wie de gebruikelij-
ke middelen niet werken. Het 
is gebleken dat in ruim 80% 
van de gevallen de ingreep 
helpt.

Botox
Urine-incontinentie is een uro-
logische aandoening waarbij 
de controle over de blaas ver-
minderd of verloren is. Botox 
is algemeen bekend als een 
middel tegen huidrimpels. Het 
geneesmiddel wordt voor de 
behandeling van incontinen-
tie op zo’n dertig plekken in de 

blaasspier gespoten. Daardoor 
wordt de spier minder gevoe-
lig voor plasprikkels. Omdat 
de werking van de injectie 
langzaam afneemt moet de 
behandeling jaarlijks worden 
herhaald. 

Dagbehandeling
Uitzonderlijk is dat de behan-
deling in het Haagse zieken-
huis poliklinisch gebeurt.
Normaal moeten patiënten 
een aantal dagen in het zie-
kenhuis blijven. In het Haga 
Ziekenhuis is dat niet langer 
nodig. Door de patiënt lokaal 
te verdoven kan hij direct na 
de injecties naar huis. Elke pa-
tiënt zegt na de ingreep dat hij 
of zij het zo nog een keer zou 
doen. Zelfs moeilijk te behan-
delen of angstige patiënten 
reageren enthousiast.

stond samenwerking met de 
pas opgerichte AVRO radio. 
Daaruit groeide het veelbe-
luisterde amusementspro-
gramma ‘De bonte dinsdag-
avondtrein’. Toen Louis Davids 
in 1937 ziek werd, moest er 
iets verzonnen worden. Willy 
Walden en Piet Muyselaar 
vulden de uitzending van de 
AVRO met sketches en liedjes. 
Om een extra halfuurtje op 
te vullen voerde tekstschrij-
ver  Jacques van Tol twee 
kwebbelende dames op: het 
succesvolle duo Snip & Snap 
was geboren. Vooral in de ja-
ren vijftig en zestig was de 
‘Snip & Snap Revue’ een top-
attractie. 

Kort nadat zijn huwelijk met 
zangeres Corry Brokken in 
1977 op de klippen was ge-
lopen, stierf René Sleeswijk; 
en daarmee eigenlijk ook het 
fenomeen revue.

De ANBO geeft een aantal belangrijke tips:

- Benadruk het belang van iedereen voor een goede toeganke-
lijkheid van stoep en straat: niet alleen ouderen en gehandi-
capten, maar ook voor ouders met kinderen en reizigers met 
bagage;

-  Trek na of er een apart potje bij de gemeente is;

-  Zet voor de gemeente alle knelpunten op één 
 velletje papier;

-  Presenteer obstakels met foto’s of video; 

-  Zet de lokale kranten en de radio in; 

Zorg dat het telefoonnummer breed bekend wordt. Voor mel-
dingen en klachten is er in Zandvoort de Centrale Meldlijn: 
5740200. De praktijk wijst uit dat het beter werkt via de  
gemeentelijke website: www.zandvoort.nl

GEZOCHT
 voor

OPEN GOLF ZANDVOORT

receptionist(e)

Deze functie omvat divers
administratief werk.
Kennis van de golfsport 
is zeer gewenst.

Sollicitaties voorzien van CV 
en foto kunt u richten aan:
OPEN GOLF ZANDVOORT B.V.
T.a.v. Mevrouw Lancaster
Duintjesveldweg 3
2041 TZ  ZANDVOORT
023-5715743

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

is een multifunctioneel jaarrond horecabedrijf   
in Zandvoort met drie zalen en een groot terras.

Wij voeren een Frans georiënteerde keuken en bieden 
ruimte voor vergaderingen, huwelijksparty’s e.d.

TER VERSTERKING VAN ONS BEDRIJF ZOEKEN WIJ 
PER DIRECT EEN FULLTIME (M/V)

MEDEWERKER DAGKEUKEN
VOOR HET MAKEN VAN LUXE BROODJES E.D.

1E MEDEWERKER BEDIENING
MET AANTOONBARE LEIDINGGEVENDE ERVARING

TEVENS ZOEKEN WIJ  ZOWEL FULLTIME 
EN  PARTTIME

 (MIN. 18JR)

MEDEWERKERS BEDIENING
U kunt uw schriftelijke sollicitatie met CV 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

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Te veel wind voor Global Challenge F16 

Onze plaatsgenoot en grote 
animator van de Challenge, 
Hans Klok, stond vrijdag voor 
de start van de laatste race 
op een comfortabele eerste 
plaats na zijn overwinnin-
gen na de eerste twee races 

en zijn zesde en twee keer 
tweede plaatsen van de wed-
strijden op dinsdag. Het zou 
echter zo blijven want ook 
vrijdag was er teveel wind 
om de boten zonder risico te 
laten starten. Daarmee ging 

Alleen op de eerste twee dagen hebben de deelnemers aan de 
Holland Casino Global Challenge Formula 16 Catamaran Race 
hun kunnen laten zien. Zowel woensdag, donderdag als vrijdag 
was het dermate winderig dat er niet gevaren kon worden.

het hele evenement als een 
nachtkaars uit.

Geen normaal weerbeeld
Klok blikte als reactie op zijn 
‘kampioenschap’ met name te-
rug op de laatste drie dagen: “Ik 
was liever tweede geworden 
en meer gezeild dan nu eerste 
na slechts vijf van de elf races 
gevaren te hebben. Het ging 
de laatste drie dagen echt niet. 
Met windkracht vijf moet je al 
oppassen en het is de laatste 
dagen minimaal windkracht 
zes geweest. Normaal heb je 
in de Nederlandse zomer niet 
zoveel wind, dit is echt niet het 
weerbeeld dat we voor ogen 
hadden.” Hij heeft wel laten 
zien dat er met deze boten 
mooie en spannende wedstrij-
den gevaren kunnen worden. 
Misschien is dit wel de door-
slag die de F16-zeilers nodig 
hadden en kan de ISAF (de 
wereld zeilbond) deze klasse 
homologeren. Dat was min of 
meer ook de insteek die Klok, 
als voorzitter van de wereld 
F16 bond, voor ogen had. 

Zeilsport

Egmonder winnaar 
Strandschaaktoernooi

Eenentachtig deelnemers wa-
ren komen opdagen om aan 
dit altijd gezellige toernooi, 
dat bij paviljoen Wander & 
Karin wordt gehouden, deel te 
nemen. Het niveau lag hoger 
dan vorig jaar. Liefst 7 deelne-
mers hadden een zogenaamde 
ELO-rating van boven de 2000. 
Ze kwamen niet alleen uit heel 
Nederland naar onze bad-
plaats, maar ook Engelsman 
Keith Osborne uit Norwich 
was, alweer voor de 7e keer, 
aanwezig. De regio Haarlem 

Thomas Broek uit Egmond heeft de hoofdgroep van het 12e 
Strandschaaktoernooi gewonnen. Hij mag een jaar lang de Jan 
Berkhout Wisselbeker in zijn bezit hebben. Met 4 punten uit 
vijf partijen kon de zege hem niet meer ontgaan.

Schaken

was het best vertegenwoor-
digd met 10 speler van schaak-
club Het Witte Paard. Er werd 
in 14 groepen strijd geleverd. 
Vier deelnemers wisten al 
hun partijen (5) te winnen en 
slechts 1 deelnemer wist geen 
enkele partij in winst om te 
zetten. Alle groepswinnaars 
gingen met een fraaie beker 
naar huis, onder hen de pas 
11 jaar oude Shotaro de Niet 
uit Almere. Helaas waren 
er geen groepswinnaars uit 
Zandvoort.

Winnaar Hans Klok

SV Zandvoort gelijk tegen KHFC

De schorsingen van Robin 
Castien (3 wed.), Arend Regeer 
(2 wed.), Raymon Hölzken 
(2 wed.) en Ronald Kaales (2 
wed.) zijn het gevolg van de 
laatste wedstrijd van de na-
competitie die het elftal eind 
vorig jaar moest spelen om 
promotie naar de eerste klasse 
af te dwingen. Gelukkig wor-
den er nog meer bekerwed-
strijden gespeeld waardoor 
de schorsingen bij aanvang 
van de competitie erop zitten. 
De schorsingen die eventueel 

het gevolg zijn van deze be-
kercompetitie, zullen echter 
alleen in de bekercompetitie 
‘uitgezeten’ moeten worden. 
Keur had onder ander Nigel 
Berg (A-jun.) en Bas Blaauboer 
ingezet om het gemis te com-
penseren.

Weinig kansen
Van meet af aan was het dui-
delijk dat de Haarlemmers 
zich de kaas niet van het 
brood lieten eten. Meer dan 
het Zandvoort lief was werd er 

Het is het zaterdagelftal van SV Zandvoort niet gelukt om der-
deklasser Kon. HFC onder de knie te krijgen. Het danig geha-
vende team van trainer Pieter Keur, maar liefst vier potentiële 
basisspelers waren geschorst voor deze bekerwedstrijd, moest 
met 1-1 genoegen nemen.

voor rust op de helft van onze 
plaatsgenoten gespeeld maar 
waren kansen op de vingers 
van één hand te tellen. Ook 
van Zandvoortse zijde kwa-
men niet veel kansen.

Boom
Direct na rust kwamen de gas-
ten op voorsprong. Voordat 
een ieder zich had geïnstal-
leerd voor de tweede helft lag 
de bal al achter keeper Michel 
van Kampen. Zandvoort streed 
met veel elan om minimaal 
gelijk te komen. Met twintig 
minuten te gaan kon Ferry 
Boom zijn ploeg op gelijke 
hoogte brengen via een uitval. 
Het bleek het laatste wapen-
feit van een redelijk aantrek-
kelijke wedstrijd.

Voetbal (zaterdag)

Ringrace 2007 ook open voor 
bedrijven en andere teams

Zaterdag zullen de spectacu-
laire wedstrijden, die overigens 
meetellen voor het Nederlands 
Kampioenschap, worden ge-
varen in vier klassen: dames, 
heren, jeugd en ‘gemengd’. 
Aansluitend aan de wedstrij-
den zal er een ‘dinner on the 
beach’ plaatsvinden, gevolgd 
door de prijsuitreiking (om ca. 
20.15 uur). De races staan niet 
alleen open voor reddingsbri-
gades. Bedrijven, verenigingen 
en vriendenteams kunnen ook 
deelnemen en op zee laten zien 
hoe goed ze kunnen roeien.

Vlet
De wedstrijden worden geva-
ren in zogenaamde vletten, een 
klein vaartuig van hout, staal 
of tegenwoordig ook kunst-
stof. Het woord ‘vlet’ komt van 
vlot wat in Oudnederlands on-
diep betekent. Een vlet of vlot-
schip was een ondiep stekend 
schip, met een platte bodem, 

De Ringrace Zandvoort 2007, die de Zandvoortse Reddingsbri-
gade (ZRB) voor de derde keer in successie organiseert, wordt 
komende zaterdag gevaren. Er is dit jaar ook tijd voor een wat 
minder serieus onderdeel. Op vrijdagavond wordt een nachtwed-
strijd gehouden ter hoogte van reddingspost Piet Oud (noord). 

waarmee je ook bij laagtij of 
lage waterstand de bestem-
ming kon bereiken. De vletten 
van de ZRB zijn van kunststof 
gemaakt en wegen aanmerke-
lijk minder zwaar dan de hou-
ten exemplaren die tot een 
aantal jaren geleden werden 
gebruikt.

Programma
Vrijdag start het nachtgebeu-
ren, onder de naam ‘Pirates 
Night Row’, om 22.15 uur en 
duurt tot circa 23.00 uur. Op 
zaterdag zal de eerste race 
voor ‘derden’, teams die niet 
aan een reddingsbrigade zijn 
verbonden, om 15.00 uur van 
start gaan. De eerste man-
che voor de reddingsbrigades 
wordt gevaren om 17.00 uur. 
De prijsuitreiking wordt rond 
20.15 uur verwacht. Meer in-
formatie kunt u vinden op 
www.ringrace.nl of via www.
zrb.info

Watersport

Kapotte versnellingspook kost Keff zege

Voorafgaand aan dit weekend 
stond Keff op ruime afstand 
van klassementsleider Sander 
Etman. Dat kwam omdat hij 
de races op Zolder door een 
trouwerij miste. “In de eerste 
race had ik niet zo’n beste 

start. Mijn naaste concurrent 
Etman was sneller weg en 
tijdens de race was de baan 
nat, waardoor ik niet genoeg 
grip had. Etman won de race, 
omdat hij gewoon beter was”, 
aldus Keff.

Afgelopen weekend heeft Zandvoorter Ard Keff weer gereden 
in de BMW E30 klasse van de DNRT. Die races kenmerken zich 
altijd in gemoedelijkheid. Gemoedelijkheid die was ook terug 
te vinden in de pitbox waar Ard Keff zijn BMW had gestald. On-
danks dat er goed werk werd verzet door de monteurs, greep 
de boomlange Zandvoorter twee keer naast de winst. 

Versnellingspook
In de tweede race leek het 
alsof Keff een betere start 
had. Echter bij het opscha-
kelen van de eerste naar de 
tweede verslikte Keff zich 
en moest genoegen ne-
men met een vierde plaats. 
Etman nam de leiding voor 
Leonard Batenburg en André 
Klingeler. “Die jongens had ik 
snel te pakken. Daarna pas-
seerde ik Sander. Maar twee 
ronden voor het eind hield 
ik ineens de bovenkant van 
mijn versnellingspook in mijn 
handen waardoor Sander 
mij opnieuw kon passeren. 
Ontevreden ben ik niet want 
het was een leuke race met 
hem”, aldus Keff. Beide heren 
reden op het scherpst van 
de snede, iets dat na afloop 
van de race ook duidelijk zijn 
sporen had achtergelaten bij 
de linker achtervelg van Keff 
en de rechter achtervelg van 
Etman. Na dit resultaat lijkt 
Etman op weg te zijn naar het 
kampioenschap met Keff als 
goede tweede.

Autosport

ZSC heren laten winst liggen

In de 1e inning nam ZSC een 
voorsprong door runs van Ben 
de Jong en Jeroen van ’t Wout, 
die alle twee met een honkslag 
op de kussens kwamen. Alex 
Verhoeven met een honkslag 
en Jeroen van Soest met een 
infield hit zorgden voor een 2-0 
voorsprong. Nadat zowel RCH 
als ZSC in de 2e inning niet 
hadden gescoord, kwam Van ’t 
Wout in de 3e inning met een 
infield hit op de honken. Een 
honkslag van Ernesto Vonsee 
stelde Van ’t Wout in staat voor 
3-0 te zorgen. RCH knabbelde 
in de 4e inning een puntje van 
de voorsprong af, 1-3. Een in-
ning later moest werper Tjeerd 
Buijs (0x3-slag, 1x4-wijd en 9 
honkslagen tegen) andermaal 
een punt toestaan, 2-3.

De softbal heren van ZSC hebben zaterdag in de eerste wed-
strijd na de vakantie gelijkgespeeld. Op Duintjesveld werd het 
4-4  tegen RCH Pinguïns 3. Gedurende de gehele wedstrijd 
hadden de Zandvoorters een kleine voorsprong welke in de 
laatste inning verloren ging. 

Softbal

In de volgende innings za-
gen zowel ZSC als RCH hun 
hits door de velders perfect 
verwerkt. Pas in de 5e inning 
wist ZSC de voorsprong te 
vergroten. Opnieuw wist Van 
’t Wout (3 honkslagen uit 4 
slagbeurten) te scoren, daarbij 
ondersteund door een 2-honk-
slag van Van Soest (2 uit 3). ZSC 
wist de 4-2 voorsprong niet 
vast te houden. RCH kon in de 
7e en laatste slagbeurt gelijk 
te komen, 4-4. In de gelijkma-
kende slagbeurt kon ZSC niet 
meer te scoren, onder meer 
door twee fraaie vangballen 
van de Heemsteedse vrouwe-
lijke rechtsvelder, die in totaal 
vier Zandvoortse slagmannen 
voor nul aan de kant wist te 
zetten. 

Nieuwe formule ‘Rondje Rem-eiland’
Omdat Rijkswaterstaat het oude Rem-eiland afgelopen jaar 
heeft gesloopt, moest de wedstrijdleiding van het beroemde 
Rondje Rem-eiland, de jaarlijkse lange afstandrace van Wa-
tersportvereniging Zandvoort, een andere formule kiezen om 
toch weer een aantrekkelijk deelnemersveld naar onze kust te 
krijgen. Nu werd de NAM–REM race, met een afstand van circa 
50 km, onderdeel van ‘de Tweedaagse van Zandvoort’ en trok 
67 boten.

Gedacht werd in eerste in-
stantie aan het ronden van 
een voor anker liggende 
boot maar uiteindelijk werd 
besloten om de NAM boei 22 
als keerpunt te laten functi-
oneren. Deze boei ligt circa 
zes kilometer uit de kust 
ter hoogte van Noordwijk. 
Onder goede zeilomstandig-
heden konden de boten rond 
12.00 uur richting Noordwijk 
varen waar een boei gerond 
moest worden voordat naar 
de NAM boei kon worden ge-
gaan. Uiteindelijk kwamen 
Haarlemmers John de Vries 
en fokkenmaat Maarten 
Hoek, na verrekening van 
handicap, in 2.49,20 uur als 
eersten over de finish. Maar 
liefst 15 boten haalden de 
finish niet en moesten door 
de reddingsbrigades of 
de boten van de KNRM op 
sleeptouw worden geno-
men.

Zeilsport

De adverteerders van deze week
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Asian Delights
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Interhome Vakantie BV
Momentum Advies en Coaching

Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Peter Grajer Makelaars
Pluspunt 
Printing People
Sailfish Reclame
Sandbar
Selekt Mail
Skyline 13
Smeraglia
Tahalassa, Strandpaviljoen
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vista Vastgoed
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Ard Keff in de achtervolging

Mislukte stootslag van Peter Douma
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• 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,-

 VINKENSTRAAT 15 ZANDVOORT
• Goed onderhouden hoekwoning met fraai aangelegde 

tuin op het zuiden, oprit voor meerdere auto’s en garage
• Vrij uitzicht op het voor de woning gelegen plantsoen, 

rustig nabij strand en duinen gelegen
• L-vormige woonkamer met haard, schuifpui naar de tuin, 

woonkeuken, 4 slaapkamers en moderne badkamer
• Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 252 m2

Vraagprijs: € 549.000,-

 TROMPSTRAAT 15/4 ZANDVOORT
• Op de 2e verdieping van het complex Trompborgh 

gelegen 3-kamerappartement, v.h. 4 kamers
• Zonnig balkon en schitterend uitzicht over zee
• Lichte L-vormige woonkamer met openhaard (gas) 

en schuifpui naar het balkon met prachtig zeezicht
• Het complex beschikt over een afgesloten parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 85 m2, evt. garage te koop !

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 133 ZANDVOORT
• Prachtig, goed onderhouden penthouse van ca. 142 m2

• Een riante living met woonkeuken van ca. 70 m2,
luxe badkamer met whirlpool, sauna, 4 slaapkamers

• Dakterras van ca. 30 m2 met zeezicht, koffi eterras van 
ca. 12 m2 en 2 garageboxen in de onderbouw

• Compleet verbouwd in 2005 en het complex beschikt 
over een lift en berging in de onderbouw

 TROMPSTRAAT 17/7 ZANDVOORT

 PASSAGE 3/28 ZANDVOORT
• Uitstekend onderhouden en geheel gerenoveerd royaal 

3-kamerappartement op de 6e verdieping gelegen
• Prachtig vrij uitzicht over dorp, duinen en de Noordzee
• Het appartement beschikt over een ruim balkon op het 

zuiden v.v. elektrische zonwering en is zo te betrekken !
• Dit complex is v.v. 2 liften, berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs € 249.000,-

 BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/13 ZANDVOORT
• Bijzonder fraai afgewerkt en zo te betrekken 

4-kamermaisonnette op de 2e en 3e verdieping
• Deze maisonnette is recent volledig gerenoveerd waarbij 

gebruik is gemaakt van duurzame materialen die perfect 
op elkaar zijn afgestemd

• 3 slaapkamers, luxe keuken en luxe badkamer
• Woonoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 289.000,-

Vraagprijs € 595.000,-
Vraagprijs:  €  237.500,-  (appartement)
 €  32.500,-  (garage)

Breng ook een bezoek aan onze website
www.cvl.nu

voor een compleet overzicht 
van ons woningaanbod !
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Geldig t/m zondag 2 september

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• 10 witte bollen     € 1,95
• Toscaans donker € 1,00

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

�

Wat vindt u van de Integrale  
Parkeervisie? Kom ook naar  
de informatieavond op dinsdag  
4 september

Actueel	 P3		Commissie Raadszaken
Actueel	 P7	Petitie Oud Noord

3e jaargang • nummer 35 • 30	augustus 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Opening	 P�5	Nieuwe Pluspunt
Sport		 P23	KLM Open

  UITVERKOOP               
ALLE  

ZONNEBRILLEN
25% KORTING !

 

Zandvoort Optiek

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

Op het terras van strandpaviljoen Booker Beach vond  
afgelopen zondag een bijzonder evenement plaats,  
namelijk Spinning On The Beach 2007. Van 19.00 uur 
tot 22.00 uur ‘spinden’ 150 mensen zich in het zweet op  
lekkere muziek voor het goede doel. Vanaf de boulevard  
gaf het een uniek uitzicht, zoveel mensen synchroon aan  
het fietsen met het strand als decor. 
Een verslag van het evenement leest u op de sportpagina.

��

De	Mannetjes

 Spinning marathon

‘Volgend jaar met de brommer, 
dan halen we nog meer 
op voor het goede doel!’

Spinning op het strand voor het goede doel

De vrije busbaan, die sinds 1 augustus onderwerp van vele 
discussies is geweest, heeft een positief effect gehad op 
het aantal aanrijdingen en ongevallen op de Zeeweg. In 
vergelijking tot vorig jaar in dezelfde periode, is het aantal 
spectaculair gedaald!

Vrije busbaan zorgt voor minder ongevallen

Volgens Jan Hempenius van 
de politie Kennemerland Zuid 
zijn de meeste ongevallen op 
te tekenen bij de oversteek-
plaats bij duincentrum De 
Zandwaaier (stoplichten), 
waar kop-staart aanrijdingen 
plaatsvinden. 

Politiecijfers
In de periode van 1 juli 2006 
tot en met 20 augustus 2006 
waren er op de Zeeweg 21 aan-
rijdingen waarvan 6 met let-
selschade. In dezelfde periode 
van 2007 was dat spectaculair 
gedaald naar 8 aanrijdingen 
waarvan ‘slechts’ één met let-
sel. Er was toen sprake van 
gemiddeld drie eenzijdige 
ongevallen (ongevallen die 
niet door iemand anders zijn 
veroorzaakt). 

Matrixborden
Districtchef B. van der Heide is 
zeer tevreden met de nieuw-

ste cijfers, al merkte hij wel op 
dat hij niet echt vrolijk wordt 
als het überhaupt gaat over 
de vrije busbaan. “Het is een 
prettige bijkomstigheid. Wij 
zouden echter graag zien dat 
de busbaan, als die er dan toch 
moet komen, door middel van 
matrixborden wordt aangege-
ven. Dan is er veel meer duide-
lijkheid voor de weggebruiker 
dan dat nu het geval is”, meent 
hij. 

Die ene zondag
De politie is druk in gesprek 
met de provincie, de ge-
meente Zandvoort en de ge-
meente Bloemendaal om al-
les op een rijtje te zetten. Zo 
is er tijdens de drukke zondag 

Als éénbaansweg is de Zeeweg een stuk veiliger geworden

van drie weken geleden een 
maximum aan mankracht 
ingeschakeld om alles zoveel 
mogelijk in goede banen te 
leiden. Van der Heide: “We 
zijn bijgestaan door collega’s 
uit omliggende districten. We 
hebben honderden bekeurin-
gen uitgeschreven, zijn uitzon-
derlijk veel keren opgeroepen 
bij reanimaties, hebben veel 
assistentie moeten verlenen 
bij diverse ongevallen en 

moesten ook nog eens zor-
gen dat de Zeeweg vrij bleef 
van automobilisten die her en 
der hun voertuig in de berm 
wensten te parkeren.” Volgens 
Van der Heide kon de politie 
niet anders dan de Zeeweg en 
boulevard Barnaart afsluiten 
toen het geplande festival op 
het strand van Bloemendaal 
begon. “Het zou anders een 
complete chaos geworden 
zijn”, aldus de districtchef.

Spinnen tot de zon ondergaat…
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Familieberichten Column

Wel eens gekampeerd? Nou, 
wij wel! Het is heerlijk. Vrijheid. 
Natuur. Je hoeft nergens re-
kening mee te houden. Maar 
ook: afzien! Vooral de WC’s 
en douches kunnen rampza-
lig zijn. Ik ben zogezegd een 
‘ervaringsdeskundige’. Want 
ook varend maak je gebruik 
van douchegebouwen.

Je hebt, naast een goed hu-
meur en een toilettas, douche-
munten nodig. Heb je je haar 
net ingesopt, lijf ingezeept, is 
de tijd om. Grabbelend naar 
een tweede munt. Bevindt de 
muntautomaat zich buiten 
het douchehok!!! Moet je, luid 
roepend, om hulp, vragen of 
iemand jouw douche wil ac-
tiveren. Handdoek omslaan. 
Deur openen. Munt geven. 
“Gleuf nummer zes mevrouw, 
alstublieft.” Het is écht waar 
gebeurd. Maar meestal zijn 
de muntmeters in de dou-
che. Heb je geen 2e munt bij 
je! Help. Snél douchen is dus 
een must. En té warm, té heet 
of zelfs koud water komt re-
gelmatig voor.

Het afdrogen is een verhaal 
apart. Probeer jij je voeten 
maar af te drogen, als je in je 
eigen sopwater staat! Probeer 
ook je spijkerbroek aan te trek-
ken. Zonder dat één van de pij-
pen mee dweilt in het sopwa-
ter. Bankjes zijn er helemaal 
niet. Of op kabouter Plop for-
maat: xxx small. Zittend op je 
ene bil moet je dan proberen 
in je schoenen te komen. Dat 
lukt niet. Advies: trek slippers 
aan. Neem ook extra slippers 
mee. In alle douches wemelt 
het van de schimmeltjes. Eng 
verhaal? Nee hoor. Realiteit. 

Totdat ik eindelijk het ware 
douchegebouw ben tegen-
gekomen. Douchen? Gratis. 
En warm. Met een digitale 
teller. Die, na 5 minuten op-
nieuw aanspringt. Jippie. Die 
houden we erin. Betaalden 
echter wél twee maal zoveel 
havengeld. Enfin. Kon weer 
effe lekker haar en ledematen 
poedelen. Heerlijk. 

Lienke Brugman

Douchen in 
vakantietijd

Burgerlijke	stand
�8	AUGUSTUS	-	24	AUGUSTUS	2007	
Geboren:
Boris Cornelius Wijbrand Andreas, zoon van: Klos, 
Antonius Adrianus Maria en: van Andel, Tamar.
Lisa Jasmine, dochter van: Hofman, Maarten Gerardus 
en: van de Griend, Joline Paula Josina.
Mascha, dochter van: Groenestein, Leo en: Schouten, 
Peggy Alexandra.

Ondertrouwd:
Eertink, Bernard en: van Staveren, Johannes Ursinus.

Gehuwd: 
de Wijs, Nicolaas Hendrik en: Schavemaker, Tesseltje 
Paula.
Rijke, Sijmen Arthur en: Minden, Louise Susan.
Stevens, Mark Christiaan en: Boesten, Sandra.
Rush, Michael Barry en: Vroegh, Jantina Pieternella.
van der Spiegel, Enrico en: Peters, Grace Denise 
Alice.
Kooijman, Hendrik Jacobus Mattheus en: van der 
Weide, Tineke.
Koper, Jan en: Koslowski, Birgit.

Overleden:
Petri, Willem Karel, oud 86 jaar.
van Drunen geb. van Hout, Maria Peggy, oud 84 jaar.

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

Maandag t/m donderdag 
tot 21.00 uur

Vrijdag, zaterdag en zondag 
tot 22.00 uur

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG	2	SEPTEMBER	

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur mevr. B. Bleijs   
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur mevr. ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. C. van Ogtrop

Kerkdiensten

B&W beantwoordt vragen 
in commissie

VVD-er Jerry Kramer had 
vragen gesteld over het ge-
meentelijk voorkeursrecht op 
de Middenboulevard. Ook de 
vragen van het CDA over het 
in de vakantieperiode ter vi-
sie leggen van gemeentelijke 
plannen kwam aan de orde. De 
SP bleef ondanks kritiek van de 
andere partijen bij haar motie 
over de watertoren. 

Middenboulevard
Wethouder Bierman blijft van 
mening dat, bij de vaststelling 
van en communicatie over het 
gevestigde gemeentelijk voor-
keursrecht voor ruim 300 wo-
ningen in het Middenboulevard 
gebied, volgens de wettelijke 
voorschriften is gehandeld. 
Zelfs de brief aan de bewoners 
van de betreffende woningen 
is volgens deze richtlijnen op-
gesteld. Bierman benadrukte 
ook dat de bewoners niet eer-
der geïnformeerd konden wor-
den omdat het de bedoeling 
van het voorkeursrecht is dat 
speculanten geen kans worden 
gegeven. Op het verwijt dat de 
rust door dit soort maatrege-
len niet terug is gekeerd in het 
plangebied, reageerde Bierman 
met de opmerking dat er feite-
lijk alleen een andere situatie 
voor belanghebbende ontstaat 
als zij tot verkoop willen over-
gaan. 

Boetekleed
“Ik heb mijn collega Bierman 
in een moeilijke positie ge-
bracht”, verklaarde wethouder 
Tates tijdens de beantwoor-

Het zomerreces is weer voorbij. De commissie Raadszaken beet 
afgelopen dinsdagavond het spits af en behandelde onder an-
dere vragen over de Middenboulevard, bestemmingsplan Oud 
Noord en de Watertoren.

Frontale botsing Van Lennepweg

Dinsdagmiddag heeft op de 
‘kop’ van de Van Lennepweg 
een aanrijding plaatsgevon-
den. Waarschijnlijk door een 
verkeerde inhaalmanoeuvre 
is één van de bestuurders op 

de verkeerde weghelft terecht 
gekomen. Beide chauffeurs 
zijn voor onderzoek naar een 
ziekenhuis vervoerd. Naar ver-
luidt hebben zij slechts lichte 
verwondingen.

Politiek	Verslag

Cartoon		 Hans van Pelt

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

2041 VW  Zandvoort
Tel: 023 5740330

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

Lieve Elly,

Als oudste loop
je altijd voor,
ben je dus ook als
eerste 60 hoor!
Gelukkig is niets je nog te dol,
Lieve El, hou dat maar heel lang vol!

Gefeliciteerd,
je – jongere – zussen & zwagers

In liefdevolle herinnering

1-9-2005                            1-9-2007

Hans Heiërman,
mijn unieke lieve, dappere man, 

maatje, levensgenieter en humorist.
Alweer twee jaar geleden, maar 
voor mijn gevoel sinds vandaag!

Ik blijf van je houden!
Gonda

Oude watertoren?
Tijdens het bespreken 
van de SP-motie over de 
watertoren was een op-
merkelijk geluid te horen. 
PvdA-er Fred Kroonsberg 
merkte op dat hij verno-
men had dat de eigenaren 
van de watertoren met 
plannen rondlopen om op 
de plaats van de huidige 
toren een nieuwe te bou-
wen in de vorm van de 
vooroorlogse water- an-
nex uitzichttoren, die door 
de Duitse bezetter is afge-
broken. De opmerking van 
Kroonsberg werd beves-
tigd noch ontkend, maar 
misschien is het wel een  
goed idee. In de toren zouden 
overigens appartementen  
komen! 

ding van vragen van CDA-er 
Gijs de Roode over het ter visie 
leggen van het voorbereidend 
bestemmingsplan Oud-Noord. 
Naar aanleiding van de ter vi-
sielegging van het parkeerbe-
leid, had Tates toegezegd dat 
er tijdens de vakantieperiode 
geen plannen zullen worden 
gepresenteerd. Tussen de 
commssieleden en Bierman 
ontstond vervolgens een dis-
cussie of er in de vakantiepe-
riode wel bestemmingsplan-
nen ter visie kunnen worden 
gelegd. De vraag of de twee 
visies die nu buiten de termijn 
zijn ingediend worden meege-
wongen werd niet duidelijk be-
antwoord. De wethouder werd 
gevraagd om te onderzoeken 
of er volgend jaar tijdens de va-
kantieperiode drie weken kun-
nen worden vastgesteld waar-
in geen plannen voor inspraak 
ter visie worden gelegd.

Fikken af
De motie van de zieke SP-er 
Willem Paap over de waterto-
ren werd verdedigd door zijn 
partijgenoot Virgil Bawits. De 
overige commissieleden had-
den nog al wat twijfels over 
de motie, die onvoldoende 
financieel is onderbouwd en 
niet is overlegd met de plan-
nenmakers. Op de vraag of SP 
de motie nog gaat indienen 
antwoordde Bawits strijdlus-
tig: ja. Het ontlokte VVD-er 
Hans Drommel de opmerking 
dat het de SP blijkbaar alleen 
maar gaat om te scoren bij de 
achterban.
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Kom ooK op 1 september naar 
de open dag van 

Welzijnsorganisatie pluspunt
en Win:

In welke wijk staat het nieuwe Pluspuntgebouw?

A: Zandvoort Zuid

B: Zandvoort Nieuw Noord

C: Zandvoort Dorp

Stuur juiste antwoord naar pluspunt. De prijsuitreiking
is rond 17.00 uur tijdens de Pluspunt Open dag.

Check www.pluspuntzandvoort.nl

Een cursus naar keuze Diner voor 4 personenEen Ipod nano 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort

Naam:

Adres:

Antwoord:     A     B     C 
(omcirkel het juiste antwoord)

se
pt
se
pt
se
pt
se
pt
se
pt

 Evenementen Agenda

�-2

3-7

9

�5

�5-�6

�6

�6

22

23

28-30

Week	35	•	2007

September
Circuit Park Zandvoort: Trophy of 
the Dunes (Dutch Power Pack) 

Fietsvierdaagse: Start 18.30-19.30u 
vanaf Zandvoortse Hockeyclub, 
Duintjesveld. 

Classic Concerts: Finalisten Prinses  
Christina Concours (namen volgen nog)  
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Open Monumentendag: 
Rondleiding en orgelspel in 
Protestantse kerk (Kerkplein)

Art by the sea:  
8 kunstenaars exposeren op het 
strand bij paviljoen Tyn Akersloot (1a)

Zandvoorts Mannenkoor: 25 jarig 
Jubileumconcert in Protestantse kerk. 
Aanvang 14.30uur, toegang €10

Circuit Park Zandvoort: 
Nationaal Oldtimer Festival

Dorpsomroepers concours: 
Centrum, aanvang 12.00 uur

Shantykoren festival: 
Centrum, aanvang 12.00 uur

Circuit Park Zandvoort: 
A1 Grand Prix 

Tekst en foto Nel kerkman

Met deze ludieke actie ontvan-
gen de vrijwilligers op 8 septem-
ber van Zonnebloemdirecteur 
Marijke van Eck de trofee 
‘ G o u d e n  Zo n n e b l o e m’. 
“Geweldig dat de afdeling 
Zandvoort zo’n creatief idee 
heeft met de Zonnebloemen. Ik 
zie de versierde fietsen, wagens 
en bolderkarren al voor me! 
Een mooi en fleurig gezicht. 
Maar belangrijker nog vind ik 
dat de afdeling zo zichtbaar 
maakt waar het om gaat bij de 
Zonnebloem: aandacht geven 
aan mensen met een ziekte of 
beperking”, aldus Van Eck.

Aandacht
Voor mensen die door ziekte 
of handicap lichamelijke be-
perkingen hebben, zet de 
Zandvoortse afdeling zich in. 
“Er werken in totaal 16 vrijwil-
ligers bij onze afdeling”, vertelt 
Thea de Roode, voorzitter van de 
Zandvoortse Zonnebloem, “wij 
bezoeken zieke en gehandicap-
te mensen aan huis. Gewoon 
voor een praatje of een kopje 
koffie. Gezelschap, contact en 
een goed gesprek staan tijdens 
het Zonnebloembezoek cen-
traal. De huisbezoeken leiden 
soms ook tot ondernemende 
initiatieven. Samen naar de 
film, een theatervoorstelling, 
het museum of een concert 
bijvoorbeeld. Of gewoon een 
eindje wandelen, een middagje 
winkelen, een potje schaken, al-
les is mogelijk.”  

De Zonnebloem kleurt 
je wereld
De zaai- en oogstactie is on-
derdeel van de campagne ‘De 
Zonnebloem kleurt je wereld’. 
Met deze campagne vestigt 
de Zonnebloem de aandacht 
op de meer dan 1,1 miljoen 
huisbezoeken. Naast de ei-
gen Zonnebloemafdelingen 
hebben meer dan 300 basis-
scholen en 50 gemeenten 
meegedaan aan de zaai- en 
oogstactie. Bij elkaar hebben zij 
meer dan 20 miljoen pitten ge-
zaaid. De gemeente Zandvoort 
heeft niet mee gedaan met de 
campagne, daarom is het idee 
van de Zandvoortse afdeling zo 
bijzonder. Het zonnebloemen-
corso start op 8 september om 
13.30 uur bij het Raadhuis en 
eindigt ongeveer een uur la-
ter op het Raadhuisplein. De 
prijsuitreiking van de ‘Gouden 
Zonnebloem’ is tevens de af-
sluiting van de originele actie. 

In mei deden de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling 
Zandvoort mee aan de landelijke Zonnebloemcampagne ‘De 
Zonnebloem kleurt je wereld’. De vrijwilligers zaaiden dui-
zenden zonnebloempitten stuk voor stuk in de grond. Met 
de oogst wordt op 8 september a.s. in Zandvoort een zon-
nebloemencorso georganiseerd. Tevens worden de bloemen 
uitgereikt aan voorbijgangers met het verzoek deze weer 
door te geven aan iemand die ziek of gehandicapt is. 

 Trofee voor Zonnebloem Zandvoort 
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)

Welkom Niek
Maandag 27 augustus was 
het voor de commissaris van 
de Koningin, Noord Holland, 
H. Borghouts, een drukke 
dag. Maar liefst vier Noord-
Hollandse burgemeesters 
werden op die dag benoemd 
waaronder de nieuwe bur-
gemeester van Zandvoort, 
Niek Meijer. Per 15 september 
volgt Meijer (48) Rob van der 
Heijden op. De ambtsketen 
wordt pas op 18 septem-
ber om 19.00 uur officieel 
omgehangen, daarna is er 
gelegenheid om de nieuwe 
burgemeester de hand te 
schudden. Omdat de ruimte 
in het raadhuis te klein is, is 
de locatie van de installatie 
nog onbekend. Meijer was 
in 2005 burgemeester van 
Wognum en sinds 1 maart 
2007 waarnemend burge-
meester van Ouder-Amstel. 
Daarvoor was hij ruim twin-
tig jaar advocaat en mediator 
in Leerdam. Daarnaast is hij 
actief binnen vele besturen 
en (klachten)commissies. 
De rode lijn in al zijn activi-
teiten is het (samen)werken 
met mensen. Zandvoort is er 
klaar voor en verwelkomt zijn 
nieuwe burgemeester 
met open armen.

Inspraak
Hè, hè, eindelijk is het 
zover! De inwoners van 
Zandvoort kunnen tot 
4 oktober hun bezwaar 
indienen over het ver-
nieuwde parkeerbeleid. 
Nee, het wordt geen re-
ferendum zoals in mei 
1997 het geval was. 
Toen gaven 6354 inwoners 
blijk van hun misnoegen over 
het ‘parkeerbeleid Zandvoort 
centrum’ en stemden met 
5895 tegen. Toen waren de 
hete hangijzers: gaan de 
parkeermaatregelen voor het 
hele jaar gelden, dan wel al-
leen voor het seizoen en hoe 
wordt het belanghebbenden 
(BEL) parkeren ingevoerd? 
Welke ijzers nu in het vuur 
liggen is te lezen op de ge-

meentelijke website. Komt u er 
nog niet uit? Dan is er op dins-
dag 4 september van 19.30 tot 
21.30 een inloopbijeenkomst 
in het Gemeenschapshuis 
waar diverse verkeersdeskun-
digen uitleg geven over het 
integrale visie parkeerbeleid 
Zandvoort.

Buurtfeesten
Buurtfeestjes zijn in. Ook 
de buurtbewoners van Plan 
Duinwijk hadden afgelopen 
zaterdag een buurtfeest. Alles 
was perfect geregeld zelfs de 
temperatuur was BBQ besten-
dig. In totaal waren er 150 per-
sonen aanwezig en tot 22.00 
uur speelde er een live bandje. 
Gemeente Zandvoort mag de 
subsidiepot voor buurtfeestjes 
volgend jaar wel gaan verho-
gen. Want in een brief aan het 
college vraagt raadslid Willem 
Paap SP zich af waarom de ene 
buurt een eenmalige subsidie 
als tegemoetkoming voor een 
BBQ feest ontvangt en de an-
dere buurt niet. De reden er-
voor is onbekend maar zal vast 
en zeker onderbouwd kunnen 
worden.

Expositie pelgrimeren

In de Protestantse kerk is de ex-
positie Pelgrimeren nog twee 
zaterdagen te bewonderen. 
De expositie is in de twee zij-
beuken van de kerk opgesteld 
waar drie Pelgrimplaatsen, 
Taizé, Assisi en Santiago de 
Compostela, op kunstzinnige 
wijze centraal staan. Er han-
gen en staan 17 kunstwerken 
en objecten van Zandvoortse 
kunstenaars over het thema. 
Ook ligt er veel documentatie 

over de pelgrimplaatsen en 
via foto’s tonen Zandvoorters 
hun fiets- en wandeltocht 
naar Santiago de Compostela. 
Op 1 en 8 september staat de 
kerkdeur van 14.00-17.00 uur 
gastvrij open. Er is tevens een 
uitleg over de geschiedenis 
van de kerk. U bent van harte 
uitgenodigd.

Huisartsenpost
Nu de schoolvakantie’s 
zijn afgelopen is er op de 
Rotondepost een kleine 
verandering. De huisarts en 
doktersassistente zijn op 
de Rotonde nog op 1 en 2 
september van 12.00-20.00 
uur aanwezig. Of de post 
net zoals verleden jaar met 
A1GP in dat weekend door 
de huisarts bezet wordt is 
nog onzeker. In ieder geval 
is Yvonne Roosendaal t/m 16 
september nog op de EHBO 
post present om toeristen en 
bewoners te verzekeren van 
een goede eerste hulp, even-
tueel verdwaalde kinderen 
te melden en medische in-
formatie te verstrekken. Ook 
Yvonne weet nog niet of de 
EHBO post met de A1GP open 
is. Wordt vervolgd!

Zieke kastanjes
N i e t  a l l e e n  i n 
Heemstede is de 
kastanjeziekte een 
bedreiging voor het 
bomenbestand. Ook 
het groene hart in 
Zandvoort is ge-
raakt. Vooral langs 
de Wilhelminaweg 
zijn diverse kas-
tanjes in meer of 

mindere mate ziek. In een 
Gemeentelijke inventari-
satie van de 35 kastanjebo-
men blijkt dat er 10 dusdanig 
door de bloedingziekte zijn 
aangetast dat ze in het na-
jaar gekapt moeten worden. 
De monumentale kastanje 
op het Gasthuisplein is nog 
steeds gezond. Houden zo! 
Goed koesteren en controle-
ren, want er wordt al genoeg 
gekapt. 

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Vaste planten 
Potgrond - Tuinaarde - Bemesting - Potterie

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Vanaf maandag 3 september
zijn wij weer geheel
tot uw beschikking!

Pakveldstraat 19 – Hoek Lippleintje
Tel.: 023 – 571 25 54

Zandvoort is op zoek naar;

Zaterdag hulpen 
Je functie bestaat uit het helpen van klanten, kassa bedienen, 
aanvullen en netjes houden van de winkel. Minimum leeftijd 16 jaar.

Zaterdaghulp voor de gebakafdeling
Je functie bestaat uit het klaar zetten van de bestellingen, 
het helpen van klanten, afrekenen en het schoonhouden 
van de afdeling. Minimum leeftijd 16 jaar.

Ben je geïnteresseerd kom dan naar de winkel op het Raadhuisplein 1  
en vraag naar mevr. Kaspers. Bellen mag ook 023 571 28 20.

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 
06-��39	�478

of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl

Vrijwilligers van de Zonnebloem Zandvoort



6 7

Zandvoortse Courant • nummer 35 • 30 AUGUSTUS 2007

Bewoners ‘Rode Kruiskwartier’ bieden petitie aan
De bewoners in de directe omgeving van het Rode kruis-
gebouw hebben afgelopen donderdag een petitie aan de 
voorzitter van de hoorcommissie, CDA’er Gijs de Roode, 
aangeboden. In de petitie verwoorden zij hun ongenoegen 
over de gang van zaken rondom het voorontwerp bestem-
mingsplan Oud Noord.

Initiatiefnemer Djurre Boukes 
heeft met de petitie in de 
hand iedereen rondom het 
Rode Kruisgebouw bezocht 
en gevraagd om de petitie te 
tekenen. “Daarbij kwamen zeer 
veel emotionele reacties los. 
Veelal betraande ogen maar 
ook woede omdat er niet, na 
de twee vergaderingen van de 
EMM, naar de bewoners wordt 
geluisterd. De plannenmakers 
gaan ervan uit dat er conserve-
rend zal worden bestemd. Wij 
zijn echter van mening dat alles 
al in kannen en kruiken is. De 
huizen gaan plat en daarvoor 
in de plaats komen woningen 
voor ouderen en ouderen die 
hulpbehoevend zijn. Er wordt 
voorbijgegaan aan het gege-

ven dat relatief jonge gezin-
nen hier toch al lang wonen. 
Bovendien zijn wij van mening 
dat de woningen niet bepaald 
in slechte staat van onderhoud 
zijn. Waarom moeten ze dan 
worden afgebroken? De pe-
titie moet worden gezien als 
een collectief bezwaarschrift”, 
verduidelijkt Boukes. 

Ter visie legging
Waar volgens Boukes ook veel 
mensen kwaad om zijn is het 
tijdstip van ter visie legging, 
midden in de zomervakantie: 
“Dat hebben ze op het raad-
huis nu eindelijk goed begre-
pen. Niet meer doen! We heb-
ben nu twee weken langer 
de tijd om bezwaar aan te 

tekenen, schriftelijk dan wel 
mondeling. Op 7 september 
aanstaande, de dag na slui-
ting van de verlengde termijn 
van ter visie legging, zal er 
een hoorzitting plaatsvinden 
waarin we mondeling onze 
bezwaren mogen uiten.”

Rode Kruis
De voorzitter van het Rode 
Kruis afdeling Zandvoort, 
Hille Wiedijk, is ook in de pen 
geklommen en heeft zijn be-
zwaren aan de Zandvoortse 
gemeenteraad gestuurd. “Het 
huidige Rode Kruisgebouw 
voldoet uitstekend aan de 
behoefte van onze vereni-
ging. Vanwege de behoefte te 
voldoen als uitvalsbasis voor 
onze ‘Eerste Hulp verlening 
bij Evenementen’ worden we 
echter door de huidige ARBO-
wetgeving gedwongen om 
gescheiden douche- en toi-
letvoorzieningen voor dames, 
heren en invaliden aan te bie-
den. Dat is in onze voorma-
lige kleuterschool niet voor-
zien.” Een aanvraag voor een 
bouwvergunning daartoe bij 
de gemeente werd gepareerd 
met de opmerking: “Informeer 
eens bij de EMM, want die wil-
len plannen ontwikkelen tot 
herbouw van dit blok.” Dit 
contact tussen EMM en het 
Rode Kruis is er inmiddels wel 
geweest, maar heeft niet tot 
de noodzakelijke intentiever-
klaring geleid waarmee een 
start van de plannen gemaakt 
kan worden. 

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)

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Restaurant
De Heeren 

van Zandvoort

ZEESTRAAT 36 TEL. 023-5734001VAN ZANDVOORT VAN ZANDVOORT

DE HEEREN VAN ZANDVOORTRestaurant
De Heeren 

van Zandvoort

Bewoners flats Keesomstraat eisen renovatie
De bewoners van de flats in de Keesomstraat hebben het 
KLM Open aangegrepen om een protest te laten horen rich-
ting EMM. Ze eisten via spandoeken een snelle renovatie 
van hun flatgebouwen.

Omdat er de afgelopen week 
veel verkeer was richting de 
tunnel onder de spoorbaan, 
waar voor de bezoekers van 
het KLM Open de hoofdingang 
van de Kennemer lag, hebben 
de bewoners aandacht ge-
vraagd voor hun problemen. 
Ze eisen directe renovatie van 
de EMM-flats. Het is al bijna 
een jaar geleden dat tijdens 
een zware storm een voorge-
vel van één van de flats het be-
gaf. Ze maakten de bezoekers 
van het golftoernooi attent op 
het feit dat ook dit Zandvoort 
is. Of de actie ook de landelijk 
pers gehaald heeft is echter 
nog de vraag. Hopelijk kan de 
woningbouwvereniging snel 
op hun eisen ingaan.

De sportieve BEACHKIDS 
op avontuur

Afgelopen zaterdag hebben vier Zandvoortse scholieren 
deelgenomen aan de Z@PP Sport Zomerspelen. Floris Drop-
pert, Ricky Grigoleit, Michel Chiba en Imke van der Aar, allen 
uit groep 6 van de Hannie Schaft School,  waren uitgeno-
digd voor het programma dat was georganiseerd door het 
kinderprogramma Z@PP Sport, de TROS en het NOC*NSF.  

600 kinderen in de leeftijd van 
8 tot 12 jaar deden mee aan het 
sportspektakel, dat werd ge-
houden in het National Sport 
Centrum te Papendal. Het 
Zandvoortse ‘Beachkidsteam’ 
werd gekoppeld aan Angela 
Esajas van de TROS. De T-shirts 
van de vier Beachkids stonden 
aan het eind van de dag vol 
met handtekeningen van de 

vele BN’ers, die optraden als 
teamcaptains en clinicleiders. 

De avonturen van onze jonge 
dorpsgenoten zijn te zien op 
zaterdag 8 en zondag 9 sep-
tember om 08.45 uur in het 
TROS programma Z@PP Sport 
Zomer Spelen. Op zaterdag 15 
september wordt een compi-
latie uitgezonden.

Taoïstische Tai Chi™
interne kunsten en methodes

De Taoïstische Tai Chi™ Vereni-
ging Nederland start in o.a. 
Zandvoort weer met de intro-
ductie van nieuwe beginners-
klassen Taoïstische Tai Chi™ 
interne kunsten en methodes.  
Deze Chinese bewegingskunst 
bevordert de lichamelijke en 
geestelijke conditie en is  
geschikt voor mensen van  

alle leeftijden. Vooraf aan-
melden is niet nodig. De 
introductielessen worden 
donderdag 6 en 13 septem-
ber vanaf 9.30 uur gegeven 
in het Jeugdhuis achter de 
Protestantse kerk, Kerkplein. 
Meer informatie: www.taoist.
nl, email vandermaat@tip.nl 
of tel. 5718403.

Politiebericht

Moeder lastig gevallen
De politie heeft een 37-jarige 
inwoner van Zandvoort aange-
houden op het Gasthuishofje. 
De man wordt ervan verdacht 
op donderavond 23 augustus 
meerdere malen zijn moeder te 
hebben lastig gevallen. De man 
had daarvoor geprobeerd een 
ruit van haar woning te vernie-
len. Later op de avond bleef hij 
maar bonken op de deur en 
ramen van het huis van zijn 

moeder. Bij aanhouding bleek 
de man onder de invloed van 
alcohol. Hij verzette zich tegen 
zijn aanhouding en probeerde 
een van de agenten een kop-
stoot te geven, wat mislukte. 
Uiteindelijk is de man vervoerd 
naar het bureau, waar hij ter 
ontnuchtering werd ingeslo-
ten. Op vrijdagochtend is hij 
met een proces-verbaal op zak 
weer heengezonden.  

Djurre Boukes overhandigd namens de bewoners een petitie aan Gijs de Roode, 
voorzitter van de hoorcommissie

Het Zandvoortse Beachkids team met captain Angela Esajas

Bewoners eisen renovatie van de flats in de Keesomstraat
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Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort
www.tfaz.nl

NIEUWE DINERKAART!!! 
RESTAURANT CINQ

DAAR	WIJ	U	ELK	SEIZOEN	DE	GERECHTEN	
VAN	HET	MOMENT	WILLEN	SERVEREN,
	GAAT	OP	ZATERDAG	�	SEPTEMBER	
ONZE	NIEUWE	DINERKAART	IN.

LAAT U VERRASSEN & VERWENNEN 
OP CULINAIR GEBIED.
Restaurant	Cinq	is	dagelijks	
geopend	van	�8:00	–	2�:30	uur

Reserveringen:		023-57�6��9	of	info@tfaz.nl

Donderdag 6 september

Eerste wedstrijd
Driebanden 

regio competitie
Vanaf 19.30 uur

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Cash en Carry
Italiaanse delicatessen

wijnen
Lijnbaan 77, 1969 ND Heemskerk

Tel. 0251-247204, Fax 0251-249504
www.smeraglia.nl

Smeraglia

 groothandelHoreca

Gebruikt u ook zo vaak uw zandvoortPas?
www.zandvoortpas.nl

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de laatste trends

Zoekt
Medewerkers

bediening
fulltime

en
parttime

Reacties per e-mail naar:
cafeneuf@cafeneuf.nl

Voor meer info
M. de Bruyn 06-26178819

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Weekendweer niet opperbest
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 19 18 19 18 

Min 8-9 12 13 14

Zon 25% 15% 20% 25%

Neerslag 15% 40% 30% 45%

Wind wnw. 4 wnw. 4 west 4 west 4-5

Binnenkort maken we de ba-
lans op van de weerkundige 
zomer die op 1 september 
afloopt. Volgens de meeste 
mensen was het een nogal 
pover seizoen dat geken-
merkt werd door zeer matig 
zomerweer. Objectief beke-
ken viel het allemaal wel mee 
en een opvallend feit is dat 
de nagenoeg voorbije zomer 
bijna een hele graad te warm 
verliep in Nederland.

Met name de junimaand 
leverde een belangrijke bij-
drage aan het warmteover-
schot. Augustus pakt(e) ook 
helemaal niet verkeerd uit en 
deze maand belooft zelfs vrij 
droog te gaan eindigen met 
in Zandvoort en Bentveld een 
totale neerslagsom tussen de 
30 en 40 millimeter. 

Kenmerkend was dat de 
hoofdstroming voortdurend 
uit het westen kwam door 
een permanent verkeerde 
ligging van het bekende 
Azorenhogedrukgebied. 
De mooie weermomenten 
beperkten zich telkens tot 
hooguit vier dagen.

Wolkenvelden worden steeds 
keurig afgewisseld door brede 
opklaringen dezer dagen. In 
grote lijnen verandert er niet 
veel in dit vrij sobere plaatje. 
Het was eigenlijk zeer bruik-
baar weer de afgelopen pe-
riode zonder regen of buien. 
De nachten zijn even kouder 
geworden in de van origine 

aanwezige polaire lucht. De 
nog aanwezige kampeer-
ders die bivakkeerden in het 
open veld (op zo’n vijf kilo-
meter uit zee) hebben het 
wel gemerkt met een graad 
of 7 aan het einde van de 
woensdagnacht.

Deze donderdag en vrijdag 
zien we de wolkenvelden 
weer dichter worden en er 
kan zelfs een bui worden 
losgelaten of wat lichte re-
gen vallen. De dagtempera-
tuur verandert nauwelijks, 
terwijl de ‘nachtelijke kou’ 
weer voorbij is.

Richting -en ook in- het 
weekeinde wordt het dus 
weer iets onstabieler en ko-
men we tijdelijk in het grens-
gebied te liggen tussen de al 
eerder genoemde hogedruk 
en beduidend lagere druk-
gebieden ten noorden van 
Nederland. De (westen)wind 
trekt aan en geheel droog 
weekendweer is niet te ga-
randeren, zonder dat het nu 
direct belabberd wordt. 

Op de langere termijn ziet 
het er echter niet slecht uit 
met hogedrukbewegingen 
(vaak uitlopers) die meesten-
tijds weersbepalend blijven. 
Volgende week is er een ge-
rede kans dat een hoog rich-
ting Centraal-Europa ons ge-
leidelijk mooi nazomerweer 
gaat opleveren. 

weerman Marc Putto

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

“Wat is onder meer het doel 
van de OVZ?”, vraag ik aan 
Virgil Bawits, de huidige voor-
zitter. “Voor ons is het verbe-
teren van het contact met 
de gemeente essentieel. Wij 
willen ook meer naar buiten 
treden en natuurlijk kent men 
ons van het organiseren van 
activiteiten.” Het bestuur be-
staat verder uit Peter Tromp 
(van Kaashuis Tromp, die erg 
blij is met het feit dat er verder 
uitsluitend jonge enthousiaste 
ondernemers in zitten), Dennis 
Moerenburg (Moerenburg 
Parfumerie), Dennis Spolders 
(Spolders Loodgieters) en Ferry 
Verbruggen (Pole Position).

Bijna 100 jaar
Wat velen niet weten is dat in 
1908 de Zandvoortse onderne-
mers zich destijds al verenigd 
hebben in een Hanzevereniging 
en daarmee de oudste vereni-
ging op dit terrein in Nederland 
en wellicht ook in Europa is. 
Volgend jaar zullen er dan ter 
gelegenheid van dit eeuwfeest 
veel activiteiten en festivitei-
ten plaats vinden!

Ledenaantal
Een ander speerpunt is een 
actief ledenwervingsbeleid. 
“Hoewel het ledental ge-
lukkig nu weer groeiende is 
(thans zeventig aangesloten 
ondernemers), willen wij ui-
teraard proberen ook de ove-
rige zakenmensen (in totaal 
circa 140 in Zandvoort) te 
overtuigen dat het lidmaat-
schap van OVZ in velerlei 
opzichten lonend is. Samen 
staan we sterker en door het 
organiseren van activiteiten 
trekken we lokale en regio-
nale consumenten naar de 
ondernemingen. Het kan al 
vanaf € 39,91 per maand!”, al-
dus Bawits, die zelf producten 
en diensten ten behoeve van 
fondsenwerving voor maat-
schappelijke doelen zoals Pink 
Ribbon ontwikkelt, o.a. door 
middel van bedrijfsuitjes. 

Platform
OVZ neemt tevens actief 
deel in het Ondernemers 
Platform Zandvoort, een 
breed platform waarin ver-
tegenwoordigers van het 

Gebruikelijk wordt wekelijks één bedrijf c.q. ondernemer in 
het zonnetje gezet. Daar maken wij deze keer een uitzonde-
ring op. Afgelopen donderdag 23 augustus gaf de Onderne-
mers Vereniging Zandvoort (OVZ) een zomerborrel in Café 
Koper en daar waren meerdere bekende ondernemers aanwe-
zig. Een prima gelegenheid om deze actieve club nader bij het 
grote publiek te introduceren.

door 
Erna Meijer

gehele Zandvoortse bedrijfs-
leven, zoals de Vereniging 
van Strandpachters en de 
Horeca Nederland, afde-
ling Zandvoort zitting heb-
ben. Bawits: “Tijdens de 
Business2Business avonden, 
die vier keer per jaar plaats-
vinden in Café Koper, kan men 
op een ontspannen manier 
bijpraten. Voordeel is ook dat 
dit dé gelegenheid is om in-
formeel met de aanwezige 
politici te praten.” 

Activiteiten
OVZ is bij veel activiteiten 
betrokken. Bij de jaarmarkten 
(die onder verantwoording 
van Ferry Verbruggen tot me-
gamarkten zijn uitgegroeid), 
bij de jaarlijkse intocht van 
Sinterklaas en de december-
loterij. Ook met andere bij-
zondere dagen is de OVZ pro-
minent in het dorp aanwezig 
middels ludieke acties, tijdens 
de A1GP worden bijvoorbeeld 
activiteiten voor ouders met 
kinderen georganiseerd.

Kortom, een zeer actieve club 
ondernemers, die Zandvoort 
nog aantrekkelijker wil maken 
voor het winkelend publiek. 
Dus overige zakenmensen, 
sluit u aan! U kunt zich aan-
melden bij het OVZ secretari-
aat, Postbus 469, 2040 AK. Tel. 
5713738, email  opz@meer-se-
cretariaat.nl

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Stichting 1-Zandvoort wil activiteiten rondom A1GP 
Onlangs is een stichting opgericht die de activiteiten rond-
om grote evenementen wil stroomlijnen. Het is de bedoe-
ling dat, indien er grote activiteiten binnen de Zandvoortse 
gemeentegrenzen plaatsvinden, ook de ondernemers in en 
rond het centrum optimaal daarvan kunnen gaan profite-
ren. Dat is wel eens anders geweest.

De Stichting 1-Zandvoort wil 
direct zorgen dat rondom de 
A1GP van eind september weer 

het een en ander georgani-
seerd wordt, zodat de circuit-
bezoekers richting Zandvoort 

centrum gaan om daar alsnog 
te ‘verpozen’. Raymond van 
Duyn is bestuurslid van de 
net opgerichte stichting: “Van 
jong tot oud proberen wij te 
vermaken, dat was vorig jaar 
een groot succes en we gaan 
er vanuit dat het ook dit jaar 
weer gaat lukken. Er was toen 
geen schnitzel meer te krij-
gen!”

Virgil Bawits, voorzitter OVZ
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‘Een vrouw kijkt naar een jongere man  
of er wat van te maken valt en vanaf middelbare  

leeftijd wat er nog te redden valt.’
Marco Termes

Spreuk van de week:

C U L T U U R

Het wandelevenement ‘A Sister’s Hope 60K-Walk’ wordt dit jaar 
voor het eerst op 6 en 7 oktober georganiseerd. Het doel van 
deze tocht is om ontzettend veel geld in te zamelen voor borst-
kankeronderzoeken. De wandelaars hebben twee uitdagingen 
als opdracht: een afstand van 60 km lopen in twee dagen én 
een sponsor bedrag van € 1500,- bij elkaar zien te krijgen.   

door Nel Kerkman

Eigenlijk is iedereen wel op 
de hoogte dat 1 op de 9 vrou-
wen met borstkanker gecon-
fronteerd wordt. Van elke 200 
borstkankerpatiënten is er één 
man bij. Gelukkig komen on-
derzoekers elk jaar een stukje 
dichter bij de genezing van deze 
ziekte. Echter elk onderzoek 
kost héél veel geld. De stich-
ting ‘A Sister’s Hope’ wil met 
deze  tweedaagse
wandeling ontzet-
tend veel geld 
ophalen voor 
borstkankeron-
derzoeken. 

Steentje bijdragen 
Als een rode draad 
loopt borstkanker door 
het leven van dorps-
genoot Zisca 
Beumer. Het 
was voor 
h a a r  e e n 
belangrijke re-
den om, samen 
met haar vrien-
din, zich in te 
zetten voor dit 
doel. Beumer loopt zelf niet  
mee maar heeft zich aange-
meld als vrijwilliger en is tij-
dens het tweedaagse wandel-
evenement van ‘A Sister’s Hope 
60K’ actief aanwezig. Tevens is 
ze op zoek naar sponsors om 
zoveel mogelijk geld te innen. 

Sponsors gezocht voor 
borstkankeronderzoek

ZAMOR bestaat 25 jaar

“Op 1 september 1982 is Zamor 
opgericht door de helaas over-
leden Ron Schouten. Ons eer-
ste optreden was al in novem-
ber 1982 in het Concertgebouw 
van Haarlem, samen met het 
accordeonorkest van Joseph 
Staneck. Wij oefenden de 
eerste jaren in Hotel Keur en 
zijn daarna naar ‘Zomerlust’ 
gegaan. Goede herinnerin-
gen hebben wij ook aan op-
tredens in Hotel Bouwes, het 
Noordzee festival in 1986 in 
het voormalige Queenie en 
ter gelegenheid van het 75-ja-
rig bestaan van het Leger des 

Heils in Haarlem. Ook hebben 
wij op diverse locaties voor 
de Zonnebloem opgetreden”, 
somt Gerda Terol trots op.

Vaste oefenavond
“Destijds bestond ons koor uit 
tweeënveertig leden, maar dat 
is helaas teruggelopen tot de 
huidige tweeëntwintig, waar-
onder slechts twee heren, die 
echter goed standhouden tus-
sen de vele dames”, aldus Mary 
Wobma. Zij kunnen uiteraard 
nog een aantal mannen ge-
bruiken, maar ook zanglustige 
dames zijn van harte uitgeno-

Komende zaterdag viert de Zandvoortse Amateur Musical 
Operette Rei (Zamor) haar vijfentwintig jarig bestaan met 
een verrassingstocht voor de leden. De enthousiaste dames 
van het allereerste uur, Gerda Terol en Mary Wobma, halen 
met veel plezier herinneringen op aan de vele optredens in de 
afgelopen jaren. 

digd. Vanaf 1 oktober wordt 
elke maandagavond van 20.15 
tot 22.30 uur geoefend in het 
Gemeenschapshuis, onder 
leiding van de dirigente Elly 
Biben. Zij is in 1991 als soliste 
bij het koor gekomen en han-
teert nu al geruime tijd het di-
rigeerstokje. De begeleiding is 
sinds 2001 in de kundige han-
den van pianist Theo Wijnen. 
Het zeer uitgebreide reper-
toire bestaat voornamelijk uit 
lichte muziek, hetgeen ook al 
in de naam tot uiting komt. 

Optredens
“Wij treden gemiddeld tien 
keer per jaar op, vooral in 
verpleeg- en verzorgings-
huizen in de omgeving, zo-
als Amstelveen, Hoofddorp, 
Haarlem en Heemstede. Dit 
voorjaar hebben wij nog in De 
Bodaan gezongen. Helaas gaat 
een kerstconcert, dat in het 
kader van de Kerkconcerten 
in de Protestantse Kerk op 
16 december gehouden zou 
worden, door omstandighe-
den niet door.” Erg spijtig, 
want zij hadden graag in dit 
jublileumjaar voor alle belang-
stellende Zandvoorters willen 
laten horen, wat zij vocaal in 
huis hebben.

Nieuwsgierig geworden? Komt 
u gerust eens kijken op een 
maandagavond. Een gezellig 
optreden van het Zamorkoor 
kunt u boeken bij de secreta-
resse, mevrouw A. Dirkx - Van 
Lieshout, telefoon 5714508. 

Met de donaties en sponsor-
gelden wil ze degenen die mee 
willen lopen maar het bedrag 
van € 1500,- niet rond kunnen 
krijgen, financieel ondersteu-
nen. Zij heeft al respons ge-
kregen van drie Zandvoortse 
ondernemers, waar ze ont-
zettend blij mee is. Bij Café 
Oomstee (Zeestraat 62), Café 
de Scharrel (Haltestraat 59) 
en Wasuniek (Haltestraat 63), 
staat  een s p e c i a l e 
collecte- bus waar 

iedereen 
zi jn bi j -

drage kan 
d e p o n e re n . 

Maar niet al-
leen een donatie 

is welkom, ook 
sponsors die het 

g o e d e 
d o e l 
willen 
s t e u -

nen zijn 
meer dan wel-
kom. 

Informatie
Mochten er nog vragen 

zijn over donaties of sponsor-
gelden, dan kunt u contact op-
nemen met Zisca Beumer, tel. 
573 1163 of ziscabert@casema.
nl. Meer informatie over de 
stichting en het doel is te vin-
den op www.asistershope.org 
of bel 06-47941730.

Zandvoortse Postzegel Club
Komende zaterdag 1 september 
is de Zandvoortse postzegel club 
aanwezig op de open dag van 
Pluspunt. Enkele bestuursleden 
zijn aanwezig om u alles te ver-
tellen over de activiteiten die 
de postzegelclub organiseert. 

Ook zal één van de leden haar 
verzameling ‘Koffie, een sterk 
verhaal van een lekker bakkie’ 
laten zien. Eén van de onderde-
len van het postzegels verzame-
len is namelijk het zogenaamde 
‘thematisch verzamelen’.

ZAMOR treedt al 25 jaar met veel plezier op

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere	
zandkorrels	€5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke	
zandkorrels	€�0,-	(excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
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

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

Garageplaats onder 
appartementencomplex 
in centrum Zandvoort. 

Tel. 06-53879297
.................

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis (in-
gang Willemstraat 20, 

1e 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
 ................. 

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.

Te koop: 56-delig 
servies, €8,50. KTV 
Aristona 50cm, €35

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

Televisie, merk Aristona. 
Groot beeld, 82cm: €125. 

Scooter, merk 
Daelim Message. 

Zonder kenteken: €100. 
Tel. 06-20543796

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

Bijna nieuwe 
UGGS Ultra Tall. 
Maat 40, kleur 

Chestnut, €150. 
Tel. 5719880

.................
Schilderles 

in atelier ’T Zand. 
Voor aquarel, 
olie of acryl. 

Kleine groepen. 
Avond, middag 

of ochtend.
Tel: 5716183 of email: 
monade@casema.nl

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen.
Lage prijzen en 

uitstekende referenties!
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 (Zandvoort)
.................
Te koop: 

Garageplaats onder 
appartementencomplex 
in centrum Zandvoort. 

Tel. 06-53879297

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS

Al meer dan 
25 jaar
verzorgen wij 
uw bestellingen 
in Nederland en 
het buitenland. Lid Euroflorist

‘Iron Man’ bij Skyline
Komende zaterdag wordt de 2e editie van de Iron 
Man competitie gehouden bij strandpaviljoen 
Skyline. Deelnemers aan deze triatlon strijden om 
mooie prijzen, waaronder een reis naar Australië. 
Met deelname aan de triatlon wordt tevens het 
goede doel gesteund. Een deel van de opbrengst 
gaat naar de stichting Kika.

Het programma begint 
zaterdag om 12.00 uur. 
Voor de kinderen zijn er 
overdag diverse activi-
teiten waaronder pop-
penkast, stormbaan, 
koekjes kleuren, spek-

steen bewerken, tegel-
tjes schilderen en na-
tuurlijk een grimeur om 
de kids om te toveren in 
een tijger of prinsesje. 
Kijk voor meer informa-
tie op www.skyline13.nl



  
Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting

De nieuwe collectie
Schilderijen is binnen!

Onze Leidse heeft Klasse!
Belegen Leidse kaas

echt anders, echt smaak.
 Nu 500 gram voor € 3,95

De	hele	maand	september:
Varkensschnitzels	
Naturel	of	gepaneerd

4	stuks	€	5,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
Korst bosvruchten bavaroisevlaai 

van 12,95 voor 11,50
Op vertoon van uw ZandvoortPas 
het 2de kopje koffie gratis 

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% extra korting op 
onze zomeropruiming!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Fles huiswijn Rood/Wit of 
Rosé met 10% korting op 
vertoon van uw ZandvoortPas.

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

Zuidstrand
023-5718787

www.azzurrozandvoort.nl

Strandpaviljoen 

AZZURRO

ristorante/espressobar 
op het strand 

Een strandwandeling waard   

-Op terras stukje kleding gewenst- 

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 39-1

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 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.

Gratis entree voor ZandvoortPas houders 
op zondag 2 september! 

Neem ook gratis een tweede 
persoon mee en volg samen 
de races vanaf de duinen

Programma zondag 2 september:

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl
Tel.nr. 023	5740740

09:30
10:30
1 1 : 1 0
1 1 : 5 5
12 :35
13:00
14:00
14 : 55
1 5 : 3 5
16 :25
17:00

10 : 1 5
10 :55
1 1 : 40
12:20
13:00
14.00
14.40
15 :20
16 : 10
16:45
1 7 : 2 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Trophy of the Dunes 1 & 2 september

Maximaal 2 personen per ZandvoortPas

Dunlop SportMaxx Clio Cup (race 1)  45 minuten
Samsung BMW 130i Cup (race 1)  10 ronden 
Formido Swift Cup (race 1)  12 ronden 
Formel V Deutschland (race 2) 12 ronden 
Formule Ford (race 1)  12 ronden 
Pauze
Seat Cupra Cup (race 2)  40 minuten 
Dunlop SportMaxx Clio Cup (race 2)  12 ronden 
Samsung BMW 130i Cup (race 2)  16 ronden 
Formido Swift Cup (race 2)  12 ronden 
Formule Ford (race 2)  12 ronden 

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

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

DE NIEuwE cOLLEcTIES VAN
cKS, IKKS, LILI GOufRETTE, NOPPIES, 

PROTEST EN VINGINO
ZIJN wEER ALLEmAAL BINNEN!

	�5%	korting	op	
wenskaarten

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

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand september

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

20% korting
op Puma sokken

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Na vele verzoeken nogmaals: 

€ 25,- betalen en
voor € 50,- huren

De hele maand september
Niet in combinatie met andere acties
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Matrassen en bedden
alle mogelijke en onmogelijke maten

polyether - koudschuim - latex - traagschuim - pocketvering

snelle levering 
de goedkoopste in de regio

matrassen voor boot en caravan op maat gemaakt

groothandelsprijzen 
ook voor particulieren!!!

Hoge kortingen

Amsterdamsevaart 28, 2032 EB Haarlem,
Telefoon: 023 - 540 68 10,

Website: www.defabriekswinkel.nl

VanKessel slotact tijdens open dag Pluspunt Zandvoort Noord
Met een grandioze open dag slaat welzijnsorganisatie Plus-
punt op zaterdag 1 september haar deuren open. Van 13.00 tot 
22.00 uur is heel Zandvoort aan de Flemingstraat 55 welkom 
om kennis te maken met zowel het nieuwe gebouw als het 
nieuwe cursusaanbod. Workshops, optredens en live muziek 
zorgen voor een spetterende opening.

“We zijn  er niet alleen voor 
ouderen, we zijn er voor ieder-
een!” benadrukt Renz Koning, 
medewerker van Pluspunt 
Zandvoort Noord. “En zater-
dag zullen we dat laten zien”, 
vertelt Koning enthousiast, 
“de meiden van Studio 118 
geven een onwijs gave dans-
demonstratie weg en er komt 
een optreden van percussie 
Braziliaanse samba.”

Nieuw gebouw
Voor iedereen die nog niet 
langs is geweest, het nieuwe 
ruime gebouw naast de Vomar 
moet dé ontmoetingsplek 
voor Zandvoort worden. Zo is 
er gratis internet, videogames 
en voetbalspelen in het jonge-
rengedeelte. “Je kunt hier chil-
len, maar ook je huiswerk ma-

De	informatie	pagina	van	de	sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Natuurlijk is er de mo-
gelijkheid om met het 
gewone langzame 
tempo, waar beide spe-
lers 1 uur en 3 kwartier 
bedenktijd hebben voor 
hun hele partij, te spe-
len. Deze competitie 
wordt over 20 avonden 
gespeeld. Daarnaast 
wordt er een ‘rapid 
competitie’ gespeeld 
over 8 avonden in het 
jaar waarbij 3 partijen 
per avond worden ge-
speeld met een bedenk-
tijd van 25 minuten per 
persoon. Voor de echte 
snelle heren en dames 
is er ook nog een ‘snel-

Dorpsgenoten die geïnteresseerd zijn in het schaak-
spel kunnen hun hart op halen bij de Chess Society 
Zandvoort. De club werd opgericht op 3 september 
1990 en is uitgegroeid tot een begrip in de wijde om-
trek. Chess Society telt momenteel 26 leden, speelt 
op vrijdagavond en komt met 2 teams uit in de com-
petitie van de Noord-Hollandse schaakbond.

schaak competitie’: deze 
wordt over 5 avonden 
beslist en bestaat uit 12 
tot 14 partijen per avond 
met een bedenktijd van 
slechts 5 minuten per 
persoon.

Moraal van het verhaal 
is eigenlijk dat je iedere 
vrijdagavond kan scha-
ken maar als je wat 
minder wilt, kan dit 
zeker ook. Het eer-
ste achttal behoort 
komend jaar tot één 
van de favorieten in 
de eerste klasse en 
hoopt geschiedenis 
in de Zandvoortse 

Chess Society

Het complex van SV 
Zandvoort beslaat 4 gras-
velden, 1 kunstgrasveld, 11 
kleedkamers met daarbo-
ven het clubhuis. Vrijwel 
alle velden zijn voorzien 
van een lichtinstallatie. 

Senioren
Dit seizoen speelt het 
eerste zaterdagelftal in 

Na een fusie tussen Zandvoortmeeuwen en Zand-
voort ‘75 is in mei 1999 Sv Zandvoort ontstaan. Het is 
de grootste voetbalvereniging van Zandvoort. Op dit 
moment heeft SV Zandvoort ruim 600 leden, waar-
van ca. 320 jeugdleden en ca. 50 futsallers.

de 2e klasse A en het eer-
ste zondagelftal in de 4e 
klasse D. De zaterdagaf-
deling heeft 7 elftallen en 
de zondagafdeling heeft 
3 elftallen. De futsalafde-
ling heeft 4 teams.

Jeugd
De jeugdafdeling beslaat: 
1 elftal A-junioren, 3 B-ju-

Sv Zandvoort nioren, 4 C-junioren, 5 
D-pupillen, 1 meisjes 
A-elftal, 1 meisjes C-
zevental, 7 E-pupillen 
teams waarvan 1 meis-
jes, 6 F-pupillen teams 
en er zijn ongeveer 
40 puppies die op een 
speelse manier met 
voetbal vertrouwd ge-
maakt worden en geen 
competitie spelen. Alle 
jeugdcategorieën wor-
den getraind door er-
varen, gediplomeerde 
trainers.

Het is niet alleen voet-
bal dat de klok slaat bij 
SV Zandvoort. Jaarlijks 
zijn er meerdere club-
avonden voor leden. 
Met name de darts-
wedstrijden, karaoke-
avond en de voetbal-
quiz worden goed 
bezocht. Meer informa-
tie over SV Zandvoort 
vindt u op de geheel 
vernieuwde website: 
www.svzandvoort.nl.

schaakhistorie te gaan 
schrijven door de promo-
tieklasse te halen.

Het seizoen start op 
vrijdag 31 augustus met 
de ledenvergadering en 
de prijsuitreiking van 
het afgelopen seizoen. 
Dit vindt plaats in het 
Gemeenschapshuis aan 
de Louis Davidsstraat. 
Voor meer informatie 
kunt u ook contact op-
nemen met secretaris 
Leo Keesman via tel: 
06-12796268.

ken”, aldus Koning. Beneden is 
er een grote concertzaal met 
eigen bar ingericht. “Daar oe-
fenen studio 118 en de muziek-

school New Wave. Al speel je 
daar met 10 elektrische gita-
ren, niemand heeft er last van”, 
zegt Koning.

Cursusaanbod/
informatiemarkt
In de middaguren kan worden 
deelgenomen aan diverse de-
monstraties en workshops. 
Zo kunt u meedoen aan stijl-
dansen,  ayurvedisch koken en 

nordic walking. Voor de jeugd 
staat er een springkussen bij 
De Boomhut naschoolse op-
vang, is er gratis schminken en 
kun je meedoen aan een bal-
lonnenwedstrijd. Buiten komt 
een informatiemarkt te staan 
met diverse stands en de lo-
kale omroep ZFM Zandvoort 
zendt live haar uitzending 
‘Zandvoort op Zaterdag’ uit 
vanuit het jeugdhonk.

Biertje?
Ben je meer geïnteresseerd 
in een feestje, kom dan voor-
al ’s avonds naar de open 
dag. Vanaf een uurtje of zes 
gaat de grote zaal beneden 
open. De band VanKessel 
sluit het feestje af. Vergeet 
niet je ID mee te nemen, 
want anders loop je het ri-
sico dat je geen bier of wijn 
krijgt!

Programma open dag
13.00 Informatie markt, diverse workshops en presentaties 

met o.a. Stijldansen, workshop Braziliaanse percussie 
en Glas in Lood en nog veel meer. Kinderactiviteiten: 
groot springkussen, schminken, ballonnenwedstrijd, 
Workshops kindertheater, Kinderyoga en stoepkrijt-
wedstrijd. Muziekschool New Wave is ook aanwezig 
met diverse presentaties 

15.00 Samba Luna (Braziliaanse percussie)
15.30 Zandvoorts mannenkoor
16.00 Presentatie Studio 118
17.00 Mutated Minds
17.45 G’ods 
18.30 DJ surprise act
20.00 VanKesselHet nieuwe gebouw van Pluspunt Noord
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Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie

I Know Where It’s @

  

Vrijdag 31 augustus: 
HouseQuake bij BLM9, Bloemendaal aan Zee. 
Met o.a. DJ Roog en Erick E. Van 18.00 uur tot 
01.00 uur, entree €10.

Zaterdag 1 september: 
Kom kijken bij Skyline 13 wie de ‘Iron Man 2007’ 
wordt! De winnaar van 200 meter zwemmen,  
200 meter peddelen en 400 meter hardlopen 
wint een reis naar Australië. Skyline zet zich 
met deze contest in voor de stichting Kika.  

Zaterdag 1 september: 
Vanaf 23.00 uur Jimi Hendrix bij muziek-
café Sandbar in de Haltestraat. Geopend tot  
05.00 uur. 

Zaterdag 1 september: 
Van 13.00 uur tot 01.00 uur Roring: Ministery  
of beats @ Woodstock 69, Bloemendaal aan  
Zee. Verschillende dj’s geven zij aan zij een set,  
onder andere het bekende Haarlemse duo 
Sven en Tettero. Gratis entree.

Zondag 2 september: 
De laatste Sundale van het seizoen @ 
Bloomingdale, Bloemendaal. Een geweldige 
line-up: Don Diablo, Benny Rodrigues en Ricky 
Rivaro.

Nog één week en dan is het 
zover. Na meer dan twee 
maanden onregelmatig en 
ongezond geleefd te hebben, 
gaat het gewone leventje 
weer beginnen. Ben ik even 
blij dat ik volgende week weer 
gewoontjes in de schoolban-
ken zal zitten, op tijd naar bed 
zal gaan, elke dag gezond en 
gezellig thuis zal eten en op 
mijn gemak huiswerk zal ma-
ken. Gewoon weer een ouder-
wets ritme en vooral rust, daar 
kijk ik echt naar uit!

Een aantal jaar geleden had 
ik iemand met deze gedachte 
verafschuwd! Vakantie be-
schouwde ik toen namelijk 
als één van de beste dingen 
in het leven. Een paradijs was 
het; zes weken lang doen en 
laten wat je wilde, net zolang 
tot de verveling toesloeg. 
Maandag naar het strand, 
dinsdag naar het strand en als 
het even mee zat, woensdag 
weer. De laatste vrije week 
was vreselijk. Ik telde de da-
gen met een hoop tegenzin 
af, tot ik op een maandagoch-
tend wel toe móést geven aan 
het eeuwigdurende schoolle-
ventje. Tegenwoordig vind ik 
die acht weken ‘paradijs’ maar 
een veel te langdurig en over-
schat iets. Vakantie betekent 
voor mij namelijk gewoon 
veel en hard werken, met 
uitzondering van één week: 
de week dat je werkelijk op 
vakantie gaat en je even al-
les van je af kunt zetten. De 
overige zeven weken vind 
ik eigenlijk maar een onrus-
tige belevenis, waarin de rode 
draad van ritme en regelmaat 
ver te zoeken is. 

Gelukkig zal ik deze als het 
goed is, over vier dagen weer 
op het spoor komen. Ik ben 
de laatste vakantiedagen 
namelijk alweer aan het af-
tellen, want dat doe ik nog 
steeds. Maar in tegenstel-
ling tot voorheen, met veel 
plezier. Dan weet ik namelijk 
dat het, in mijn ogen perfecte 
studentenleventje, dat van 
leren, werken en vooral veel 
ontspanning, weer op me te 
wachten staat! 

Back to life

Column

Pauline

… voor Nina 
Ghanbare

17 jaar

ten. “Ik moest om half zes begin-
nen en was rond half zes weer 
thuis”, aldus Daniël. En daarvoor 
zat hij een week lang op de 
Kennemer Golf en Countryclub 
voor de golfuitzendingen van 
KLM Open radio. “Het is ver-
moeiend, maar het is heel leuk 
om te doen.” Zijn beste vriend 
Rob Harms, zit ook bij de radio. 
“Met Rob kan ik alles bespreken, 
hij is wel mijn maat ja.”

Wat Daniël vooral zo leuk vindt 
is de sfeer bij de omroep. “Het 
is een hecht team en we kun-
nen het goed met elkaar vinden. 
Met een live op locatie-uitzen-

ding is er een hoop stress, maar 
naderhand gaan we een biertje 
doen en dan is alles weer oké.” 
Zo heeft Daniël al heel wat  
live op locatie-uitzendingen 
meegemaakt. Dit jaar alleen  
al de nieuwjaarsduik bij Take 5, 
de wielerronde, het EK jetskiën 
en de KLM Open. 

In the Picture…

Hij werkt al acht jaar op vrij-
willige basis als technicus bij 
de lokale omroep ZFM. Daniël  
Lefferts is 25 jaar en heeft  
1 grote passie, radio. Hij begon 
als technicus bij het program-
ma ‘Voorheen Monopole’, een 
cultuurprogramma bij ZFM, 
en is inmiddels uitgegroeid 
tot hoofd technische dienst. 

Het is maandagavond. Met 
de uitzending van KLM Open 
radio nog in de benen is Daan 
alweer present bij ZFM aan het 
Gasthuisplein. Hij doet techniek 
voor het programma Golden 
ZFM met presentator Joop van 
Nes jr. Een rustige uitzending, 
maar dat mag ook wel.

Daan maakt namelijk lange da-
gen bij Center Parcs, zo heeft hij 
er net een dubbele dienst opzit-

Stilzitten kan hij niet. Daniël is 
altijd met zijn gedachte bij de 
omroep. “Zo meteen komt de 
A1GP er weer aan, drie dagen 
lang radio maken op locatie. 
Dat is toch geweldig! Maar 
eerst een biertje doen in het 
Lokaal, zijn vaste stamkroeg 
aan de Haltestraat.

Daniël Lefferts

Technicus bij de radio

Heb je ff …

Waar kennen 
we jou van? 
“Dit is het vijfde seizoen dat ik 
bij Giraudi werk. Dat is al best 
lang! Giraudi is alleen het zomerseizoen geopend, dus ik werk 
van mei tot september. Meestal sta ik achter de bank ijs te 
scheppen, maar ik maak ook coupes en zit soms achter de 
kassa. Als het goed weer is (wat het dit jaar dus niet echt 
is) werk ik meer, omdat we dan vaker en langer open zijn.”
 
Wat doe je naast je werk?
“Ik heb dit jaar mijn gymnasium diploma gehaald op het 
Kennemer Lyceum en in september begin ik aan mijn stu-
die rechten aan de UvA. Ik heb er echt veel zin in om naar 
Amsterdam te gaan! Verder hockey ik bij HC Bloemendaal.”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Zandvoort Alive vind ik steeds beter worden, dus daar ga ik 
zeker elke keer heen. Meestal ga ik in Haarlem uit, maar als 
ik Zandvoort uit ga ben ik meestal in de Chin te vinden. Op 
het strand van Zandvoort liggen en wat drinken met vrienden 
is ook altijd erg relaxed. Jammer genoeg hadden we dit jaar 
niet echt veel stranddagen…”

DAMES LET OP: A.S. ZONDAG 2 SEPTEMBER
van 13.00- tot 17.00 uur organiseert Never Stop Trying een

Beauty and Wine Event.
in ons kantoor in Hoofddorp, Kruisweg 583  

De middag bestaat uit 3 onderdelen: workshop, presentatie Stephanlijn 
en ter afsluiting een wijnproeverij.
De workshop bestaat uit een behandeling met

THE ULTIMATE-FACE-LIFT …DAMES WEIGER DE NAALD EN
ERVAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN FACE-LIFT 
Een presentatie van topproducten op het gebied van schoonheidsartikelen.
Kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan.

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkman@planet.nl
of telefonisch 06-24881187 
www.neverstoptrying.nl

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats 
een 
Zandkorrel

(zie pagina 10)
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50Plusbeurs begint weer
Vanaf Zandvoort is het precies één uur reizen met de trein. Op 
loopafstand van het Utrechtse  NS-station wordt de 50Plus-
beurs weer gehouden. De deuren van de Jaarbeurshallen staan 
open van 19 tot en met 23 september 2007.

De jaarlijkse happening 
voor de ouderen staat 
voor de deur. Op de 15e 
jubileumeditie van de 
50Plusbeurs is alles te 
vinden wat de ouder 
wordende mens inte-
resseert. Liefst 50.000 
vierkante meter aan 
informatie en amuse-
ment. De 50Plusbeurs 
biedt met ruim 600 
stands in 6 beurshal-
len een stortvloed aan 
workshops, lezingen en pre-
sentaties. 

Breed aanbod
Het aanbod op de beurs is 
groter dan ooit. Van winter-
sport tot strandvakantie, van 
stedentrip tot campertocht. 
Cultuur en geschiedenis hand 
in hand met actie en avontuur. 
Er worden ideeën voor hobby 
en vrije tijd gepresenteerd op 
het Creatief Plein met onder-
meer handwerk. Net als de 
voorgaande keren zijn er bin-

nen- en buitenlandse stands 
te vinden met reisinformatie, 
die uiteraard is toegesneden 
op 50Plussers. Daarnaast is er 
een breed aanbod op het ge-
bied van mobiliteit. Van spe-
ciale fietsen tot aangepaste 
automobielen.

Concerten
Ook zijn er verscheidene podia 
met muziek, show, dans en 
exposities. Aansluitend op de 
50PlusBeurs worden er unieke 
concerten gehouden met De 

Drie Baritons. Met Ernst-Daniël 
Smid, Henk Poort en Marco 
Bakker. Het drietal verzorgt 
concerten waarbij opera, ope-
rette, musical en evergreens 
elkaar afwisselen.

Omroep MAX
Ook MAX is aanwezig. 
Op het zogeheten MAX 
terras neemt de omroep 
de bezoeker mee terug 
in de tijd. Op de beurs is 
alles te zien over huis en 
appartement, kunst en 
cultuur, tuin en decoratie. 
De beurs is overzichtelijk 
ingedeeld in thema-hoe-
ken. Zo zijn er hallen met 
stands over vakantie, vrije 

tijd en maatschappij wonen. 
Ook is er op de Utrechtse beurs 
informatie te vinden over Body 
& Soul en Welzijn & Zorg.

Vanuit Zandvoort is de 
50Plusbeurs gemakkelijk 
bereikbaar per trein. Met 
een overstap in Amsterdam 
vergt een treinreis naar 
Utrecht precies één uur. Het 
beursterrein is op loopaf-
stand van station Utrecht. 
Meer informatie op internet: 
www.50plusbeurs.nl.

Onbereikbare museumschatten
van het verleden

Zelfs ANBO-Zandvoort kan er geen dagtrip naar organiseren. 
De meest vreemde zaken worden in het Boudewijn Büch Mu-
seum tentoongesteld. Overal in het museum kom je ze tegen: 
boeiende onthulling, verhalen, foto’s en boeken. Sightseeing 
via internet, een reis in de historie.

“U bevindt zich in de muse-
umkelder.” Achteloos ligt in de 
museumkelder een envelop, 
ooit verstuurd door Boudewijn 
Büch. Niets bijzonders; opval-
lend echter is de achterkant. In 
grote hanenpoten staat daar 
de afzender op geschreven: 
‘Rusthuis Groenland’.

Internetmuseum
Ongestoord kan de bezoeker 
dwalen langs zaken als de 
ooit uitgestorven loopvogel de 
Dodo, compleet met uitleg. Of 
hij kan de Coelacanth bekijken, 
de vis der vissen die 70 miljoen 
jaar geleden uitgestorven 
is. Boudewijn Büch heeft de 
hele wereld rondgezworven 
en boeiende, verrassende za-
ken aan het licht gebracht. Op 

een Tijdlijn kunt u hem volgen. 
Kortom, dit internetmuseum 
biedt verbazende dingen met 
een schat aan wetenswaardig-
heden. 

Fanclub
Net als een ‘echt’ museum 
kent het internetgebouw 
meerdere etages. Zo zijn er 
kamers met prikborden waar 
iedereen berichten op kan 
plaatsen, als het maar met 
Boudewijn Büch te maken 
heeft. Er bestaat zelfs een fan-
club: Gezelschap Büchmania. 
Schrijven en discussiëren over 
het werk van Boudewijn. Zelfs 
een ‘borreltafel’ ontbreekt niet 
waar Büch-liefhebbers elkaar 
via het scherm kunnen ont-
moeten.

Inzet van en voor ouderen
Uit het ‘hoge noorden’ komt een nieuw fenomeen. Een recre-
atieteam van senioren voor senioren. Een project van ‘maat-
schappelijk ondernemen’, zoals dat ook in Zandvoort is opge-
zet. Doel is om te proberen ouderen weer deel te laten nemen 
aan de arbeidsmarkt.

Het is een gezamenlijke 
project van het Overijsselss 
Vakantiepark Het Stoeten-
slagh en Stichting Stimaro. 
Het idee om samen aan de 
slag te gaan ontstond tijdens 
“een brainstormsessie van 
ondernemers in het innova-
team”, zo meldt dagblad De 
Stentor.  Een mogelijkheid 
voor de ouderen zou kun-
nen zijn dat ze een fietstocht 
organiseren met uitleg over 
de streek en gezamenlijk be-
zoek aan een museum. Het 
is niet de bedoeling dat het 
seniorenteam activiteiten als 
disco’s en speurtochten gaat 
organiseren.

Recreatieteam
Het vakantiepark ligt in een 
bosrijke omgeving en in de 
nabijheid van een meer. Al 
jaren is de camping gericht 
op senioren. De Stichting 
Stimaro gaat uit van een 
optimale inzetbaarheid van 
menselijk arbeidsvermogen 
door de ‘vitaliteit’ van het in-
dividu. Het is dan ook geen 
wonder dat beide organisa-
ties elkaar gevonden hebben. 
Het ligt in de bedoeling dat 
het recreatieteam volgend 
jaar zomer van start gaat. 
De eerste stap is nu om se-
nioren te vinden, die de kar 
willen trekken en het acti-

Techniek in de zorg 
steeds belangrijker

Videonetwerken in de thuiszorg en enthousiaste cliënten. De 
dvd ‘Zorg op afstand Dichterbij’ laat zien hoe de techniek in 
de wereld van de zorg steeds belangrijker wordt. De videofilm 
is uitgebracht door ActiZ, organisatie voor zorgondernemers. 
Daarnaast heeft ActiZ ook een brochure uitgebracht met ach-
tergrondinformatie over ‘Zorg op afstand’. 

“Met videonetwerken in de 
thuiszorg is het mogelijk om 
snel en persoonlijk contact 
te leggen tussen cliënten en 
zorgverleners”, zo meldt ActiZ. 
De bedoeling is dat de mensen 
dan langer de regie over zijn of 
haar eigen leven kunnen blij-
ven voeren.

Succesvol
Actiz beweert dat er in 
Nederland nu reeds verschil-
lende thuiszorgorganisaties 
met succes gebruik maken 
van een videonetwerk. In 
2003 is het eerste videonet-
werk in de thuiszorg van start 
gegaan. Eind 2006 waren er 
8 thuiszorgorganisaties die 
een gebruiksklaar videonet-
werk hadden met zo’n 430 
aangesloten cliënten. De ver-
wachting is dat het aantal 

aangesloten cliënten in 2007 
zal verdubbelen. 

Geen vervanging van 
persoonlijke zorg
Cliënten en zorgverleners zijn 
blij met deze ontwikkeling. 
“Immers, de zorgverlening 
bestaat grotendeels uit on-
derling contact over zaken 
van gezondheid en welzijn”, 
legt ActiZ uit, “daadwerke-
lijke aanwezigheid van een 
zorgverlener is dus niet altijd 
nodig.” Videonetwerken zullen 
echter nooit een totale vervan-
ging worden van persoon-
lijke verzorging en verpleging. 
Maar deze nieuwe manier 
van zorgverlening levert wel 
degelijk een bijdrage aan het 
probleem van de toenemende 
zorgvraag en het tekort aan 
zorgverleners.

viteitenplan gaan opzetten. 
Een eerste advertentie met 
oproep heeft veel reacties en 
vijftien concrete aanmeldin-
gen opgeleverd. 

Voor de oudere mens
Het is de bedoeling dat het 
team het recreatieprogram-
ma zelfstandig opzet. Karla 
Ekkel van Stimaro vindt het 
belangrijk dat de capaciteiten 
van de senioren op waarde 
worden geschat. “Ze hebben 
al een werkend leven achter 
zich. Veel van hun capacitei-
ten blijven nu onbenut.” Een 
vergelijking met een anima-
tieteam dat vakantiegasten 
bezig houdt, gaat hier niet 
op. De doelgroep is hier de 
oudere mens, en ook het acti-
viteitenprogramma is daarop 
aangepast.  En nu maar ho-
pen op veel boekingen van en 
voor senioren.

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij tegen
scherp tarief

Vraagprijs: € 235.000,= k.k.

Zaterdag a.s. OPEN HUIS!
Swaluëstraat 23-A & Potgieterstraat 54

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur! 
Een schitterend 2-kamer appartement (voorheen 
3 kamers) op de 1e etage van Residentie “Prin-
senhof”.  Ruime woon- en eetkamer, een fraaie 
moderne open keuken,
een moderne badkamer met ligbad en een 
ruime slaapkamer v.v. een inloopkast.

• In fantastische staat en kan zo betrokken 
worden!

• Wonen in “oud Zandvoort” met het comfort 
van 2007!

• Woonoppervlakte: ca. 70m2, 
 servicekosten € 75,= p/m;

23-A
Zandvoort

Swaluëstraat 

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur!

Deze woning ligt in een kindvriendelijke  
omgeving en heeft de beschikking over  
3 slaapkamers. De ruime woonkamer is  
v.v. een open keuken en openslaande deuren 
naar de patio met een achterom.

• Separate berging op de binnenplaats;
• Voldoende parkeervoorzieningen in directe 

omgeving;
• Woonoppervlakte: ca. 85 m2, 

perceeloppervlakte: ca. 79 m2. 

54 
Zandvoort

Potgieterstraat 

Vraagprijs: € 865.000,= k.k.

Deze vrijstaande villa is op een schitterende 
locatie gelegen in Zandvoort Zuid op een royaal 
perceel van 705 m2. Het verkeerd in uitstekende 
staat van onderhoud en beschikt over 2 studio’s 
met uitstekende verhuurmogelijkheden.
 • Sfeervolle living en fraaie open keuken v.v. 

inbouwapparatuur;
• Oprit voor meerdere auto’s en zéér royale  

zonnige tuin;
• 3 Slaapkamers en een moderne badkamer  

op de 1e etage;
• Perceeloppervlakte: 705 m2,  

woonoppervlakte ca. 215 m2.

12
Zandvoort

Ing. Friedhoffplein 

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Deze zéér goed onderhouden eengezinswoning 
is gelegen in een kindvriendelijke woonwijk. 
Het beschikt over 3- slaapkamers waarvan  
1 op de zolder. Moderne badkamer v.v. whirpool, 
zwevend toilet, bidet en fraai badmeubel.  
De woning is geheel gerenoveerd!

• De woning is in uitstekende staat van  
onderhoud;

• Voor- en achteruin met achterom én een  
zonnig dakterras;

• Nieuwe Remeha combiketel 2007 en  
nieuw elektra;

• Woonoppervlakte: ca. 100 m2.

44
Zandvoort

Nicolaas Beetslaan

Vraagprijs: € 247.500,= k.k.

In rustige en kindvriendelijke omgeving is  
deze sfeervolle woning gelegen. De woning 
beschikt over een plaatsje op het zuiden  
en een achterom. Er zijn goede parkeermoge-
lijkheden in de directe omgeving.

• De woning heeft de beschikking over 
 3 slaapkamers;
• Verzorgde keuken in U- opstelling v.v.  

diverse inbouw apparatuur;
• Woonoppervlakte: ca. 100 m2  ,  

perceeloppervlakte 74 m2.

5
Zandvoort

Da Costastraat 

Vraagprijs: € 235.000,= k.k.

In een kleinschalig appartementencomplex 
boven supermarkt Vomar ligt dit 3-kamer 
HOEKAPPARTEMENT  in een vriendelijke 
woonomgeving. Het heeft een ruime woon- en 
eetkamer, fraaie moderne keuken v.v. inbouwap-
paratuur, 2 slaapkamers en een moderne bad-
kamer met ligbad. Dit appartement verkeerd in 
een nieuwstaat en moet gezien worden!
• Goede parkeermogelijkheden in directe 

omgeving;
• Lift in complex aanwezig, geschikt voor 

bewoning door ouderen;
• Woonoppervlak: ca. 90 m2, bouwjaar 2002;
• Servicekosten € 83,=  per maand.

192-7
Zandvoort

Celsiusstraat  

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Wonen op een heerlijke locatie in Zuid met  
een fraai uitzicht over de waterleidingduinen?
Dit appartement beschikt over een ruime 
woon- en eetkamer, 2 slaapkamers, een  
moderne badkamer en fraaie keuken en ligt  
op de 3e etage. Het appartement is in een  
super staat en helemaal af !!

• Moderne keuken v.v. inbouwapparatuur en 
een plavuizenvloer;

• Fraaie houten vloer in de woon- en eetkamer;
• Servicekosten: € 203,= incl. voorschot stoken;
• Woonoppervlakte ca. 80m2.

16-6
Zandvoort

Leeuwerikenstraat 

Vraagprijs: € 162.500,= k.k.

Dit eigentijdse en verassende 2- kamer  
appartement is gelegen op de 2e etage en  
heeft mogelijkheden voor parkeren op  
eigen terrein. Het beschikt over een woon- en 
eetkamer, moderne keuken, slaapkamer en 
badkamer met douche.

• Geheel in zéér goede staat en zo te  
betrekken;

• V.v. dubbel glas en fraaie houten vloer;
• Servicekosten € 161,05 p/m incl. voorschot 

stoken;
• Woonoppervlakte ca. 50m2. 

57-5
Zandvoort

Burg. v. Alphenstraat 

Rob Greeven Timo Greeven

TOPCONDITIE!
STARTER!

GEZIN!
NIEUWSTAAT!

LUXE! GEZIN!

OPEN HUIS!
OPEN HUIS!
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Kampioenschappen in beslissende fase tijdens 
Trophy of the Dunes

Coronel werd tijdens de 
Zandvoort Masters of Formula 
3 gediskwalificeerd, maar dat 
werd later teruggedraaid, 
waardoor het nog geen uit-
gemaakte zaak is wie van 
de twee met de titel er van-
door kan gaan. Het is tevens 
de klasse waarin een aantal 
Zandvoorters meedoet: Jan 
Lammers, Allard Kalff, Dillon 
Koster en Ron Swart. Of de 
laatste ook tijdens het race-
weekend van de Trophy erbij 
zal zijn is nog de vraag, omdat 
Swart alleen tot Zolder bij het 
team van Koster als gastrijder 

reed. Het enige hoogtepunt 
was de derde plaats tijdens de 
Paasraces van Koster. Daarna 
had de Zandvoorter, afgezien 
van de eerste startplekken 
verdiend door de omgekeerde 
startvolgorde, wat meer te-
genstand moeten bieden. Een 
simpele verklaring van Koster 
is dat de concurrenten de mid-
delen hebben om te testen en 
hij en zijn teamleden niet.

Formule Fords
In de Formule Ford Duratec 
lijkt de jongere broer van 
Nicky Pastorelli, Francesco, op 

Met de Trophy of the Dunes, die komend weekend wordt ver-
reden, komen verschillende nationale kampioenschappen in 
een beslissende fase. Hierbij wordt vooral uitgekeken naar de 
Samsung BMW130i Cup, waar de strijd zich lijkt toe te spitsen 
op een duel tussen Ricardo van der Ende en Tim Coronel. 

weg te zijn naar het kampi-
oenschap. Alleen ondervindt 
hij heftige tegenstand van de 
Scandinaviër Anders Krohn die 
de laatste serie wedstrijden 
wat meer naar zijn hand wist 
te zetten. Het gat lijkt groot, 
maar er kan nog veel gebeu-
ren. In de Formule Ford Zetec 
zit Auke Genemans op rozen, 
maar is Zandvoorter Jan Paul 
van Dongen nog niet kansloos. 
Routinier Van Dongen wist 
vooral met sterke wedstrijden 
op Assen en Zolder wat terug 
te doen. Van Dongen is overi-
gens de kampioen van 2005 in 
de toenmalige First Division.

Kleine klassen
De spanning in de Dunlop-
SportMaxx ClioCup is groot. 
Dat heeft net als bij de BMW 
130i Cup te maken met de re-
gel van de omgekeerde start-
volgorde voor de tweede race. 
Het aantal winnaars is divers 
met als meest bijzondere de 
overwinning van Michael 
Bleekemolen ti jdens de 
Paasraces. Klassementsleider 
Van Riet verklaarde al tijdens 
het pinksterweekend dat het 
kampioenschap naar degene 
gaat die het best kan rekenen. 
Verder zijn er naast de deze 
klassen ook de Seat Cupra Cup 
te zien, waarbij de strijd zal 
gaan tussen de equipe Morien/
Duivenvoorde en de landmacht 
equipe Verschuur/Van der Sloot. 
De Formido Suzuki Swift Cup 
lijkt een prooi te gaan worden 
voor de Duitser Steve Kirsch.

Autosport

Dubbele winst softbalsters

THB
Laura Koning wist al in de eerste 
slagbeurt de score te openen. 
Nadat ze zelf een honkslag pro-
duceerde en vervolgens de hon-
ken twee en drie stal, was een 
fout van de 1e honkvrouw, op 
een tik van Wilma van Riemsdijk, 
voldoende voor een 1-0 voor-
sprong. In de eerste helft van de 
2e inning kwam THB terug tot 
1-1. In de gelijkmakende 2e in-
ning scoorde ZSC opnieuw drie 
runs op. Nadat Sandra Castien 
door een fout en Laura Kalk met 
een velderskeus op de kussens 
kwam, sloeg Koning een home-
run waardoor het 4-1 werd. In de 
3e inning volgde Van Riemsdijk 
het voorbeeld van Koning door 
een solo-homerun te slaan, 5-1. 
Het was andermaal Koning die 
in de 4e inning voor de derde 
keer de thuisplaat wist te be-
reiken en de voorsprong uit wist 
uit te breiden tot 6-1.

Niets leek een overwinning 
nog in de weg te staan, maar 
THB dacht daar anders over. In 

De softbalsters van ZSC hebben na de winst op dinsdagavond 
in de thuiswedstrijd tegen het derde team van THB (7-6), vrij-
dagavond ook de uitwedstrijd tegen DIO met 6-11 gewonnen.

Softbal

de eerste helft van de 5e inning 
scoorde THB twee runs door 
het slaan van 3 honkslagen en 
de hulp van het ZSC-veld dat 
twee keer in de fout ging, 6-
3. Het punt dat Marcella Balk 
in de 5e inning binnen bracht 
(7-3) bleek achter af zeer be-
langrijk, omdat THB in de 6e  
inning ZSC onder druk wist 
te zetten. Na drie honkslagen 
en een veldfout slonk de ZSC 
voorsprong tot 7-6. In de 7e in-
ning moest ZSC nog alle zeilen 
bijzetten, maar de winst werd 
niet meer afgestaan.

DIO
DIO had tot en met de 6e in-
ning een voorsprong. Nadat de 
thuisclub direct in de 1e inning 
een voorsprong had genomen, 
wisten Castien en kalk twee 
runs te scoren. In de 2e in-
ning nam DIO weer twee runs 
voorsprong. Nieki Valkensteijn 
en Van Riemsdijk trokken in de 
5e inning de stand gelijk, 4-4. 
DIO sloeg in de gelijkmakende 
slagbeurt weer terug en nam 

andermaal een voor-
sprong, 6-4. Nadat 
Kalk in de 6e inning 
voor 5-4 had gezorgd, 
greep ZSC in de 7e  
inning de laatste 
strohalm. Marcella 
Balk opende met een 
honkslag, een voor-
beeld dat haar zus 
Martina en Kalk (2 
uit 2) volgde, 4-wijd 
en een serie gesto-
len honken leverde 
zes runs op. DIO zag 
in de gelijkmakende 
slagbeurt geen kans 
meer iets terug  
te doen, waardoor  
de winst met 6-11 
mee naar Zandvoort 
gingen.

Prins Bernhard junior samen met Zandvoorter Allard Kalff op het podium. 
Het duo werd vorig jaar derde in de Seat Cupra Cup

Nieuw bestuur voor sportverenigingen

De problemen bij ZSC zijn nog 
niet helemaal de wereld uit 
maar met twee interim be-
stuurders kan er toch gewerkt 
worden. Peter Berkhout zal de 
voorzittershamer tijdelijk gaan 
hanteren en Cees Oudshoorn 
wordt de interim secretaris. 

Peter Leising blijft de alge-
mene penningmeester.

Bij SV Zandvoort heeft het al-
lemaal wat langer geduurd. 
Een commissie van wijze 
mannen had van de alge-
mene ledenvergadering (alv) 

ZSC en SV Zandvoort hebben nieuwe bestuurders gevonden. 
Beide sportverenigingen waren aan het einde van het seizoen 
min of meer zonder bestuur of met een demissionair bestuur.

van mei jongstleden een op-
dracht gekregen om voor het 
nieuwe seizoen een nieuw 
bestuur bijeen te krijgen. De 
alv moet nog komen maar 
voorgesteld worden: Martin 
Koper (beoogd voorzitter ad 
interim), Conny Koper, Piet 
Koper, Peter Kramer, Chris 
Jongbloed, Mike Aardewerk, 
Siem Hielkema, Leo Klinkert 
en Ronald v.d. Poel.

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

Sportbestuur

Vergadering Sportraad Zandvoort
Komende woensdag staat 
de eerste vergadering na het 
zomerreces van de Sportraad 
Zandvoort op de agenda. De 
vergadering begint om 19.30 

uur, is openbaar en wordt be-
legd in de vergaderruimte van 
de Korver Sporthal. Bij het ter 
perse gaan van deze krant was 
de agenda nog niet bekend.

Winst en verlies softbalheren ZSC

De Zandvoortse slagploeg be-
gon in de uitwedstrijd tegen 
koploper United uitstekend.
Een honkslag van Jeroen van 
Soest en twee driehonksla-
gen van Ben Draijer en Jeroen 
van ’t Wout waren goed voor 
een 0-2 voorsprong. In de 
gelijkmakende inning kwam 
United op gelijke hoogte, 2-2. 
ZSC moest in die openings-
inning niet alleen twee runs 
toestaan maar zag ook wer-
per Tjeerd Buijs, nadat hij een 
hard geslagen bal op zijn been 
kreeg, geblesseerd het veld 
ruimen. United profiteerde 
van het feit dat ZSC aangesla-
gen was en scoorde in de 2e 
inning op het werpen van Van 
’t Wout twee runs, 4-2. ZSC 
kwam in de 3e inning sterk 
terug met een homerun van 
Van ’t Wout waarop Marcel 
Paap en Ben Draijer eveneens 
konden scoren en waardoor 
ZSC op een voorsprong 4-5 
kwam. Nadat United in de vol-
gende slagbeurt op 4-6 was 
gekomen, sloegen de zij in de 
5e inning toe en namen een 
8-5 voorsprong, welke in de 6e 
inning werd uitgebouwd naar 
11-6. Draijer en Peter Douma 
brachten in de 7e en laatste 
slagbeurt de achterstand 

Het heren softbalteam van ZSC verloor vrijdag de uitwedstrijd 
van koploper United. In Haarlem werd het 11-8 voor de thuis-
club. Maandagavond ontving ZSC het nog puntloze DSC’74 3. 
Het werd in een zeer runrijke wedstrijd, waarin de werpers 
alle kanten werden voorbij geslagen en de velders van beide 
ploegen moesten toezien hoe de bal talloze keren buiten hun 
bereik in het veld terecht kwam, 23-22 voor ZSC.

Softbal

terug tot 11-8, maar verder 
kwam ZSC niet.

DSC’74 
Liefhebbers van veel slagwerk 
kwamen maandagavond op 
Duintjesveld aan hun trekken. 
Samen sloegen beide teams 39 
honklsagen en maakten 12 veld-
fouten. ZSC nam in de 1e inning 
een 4-1 voorsprong. DSC kwam 
later terug tot 4-7, waarna ZSC 
opnieuw de leiding nam door 
zes keer te scoren, 10-7. Het 
verdedigende dieptepunt voor 
ZSC kwam in de 3e inning toen 
de Haarlemmers acht runs wis-
ten te scoren, waar tegenover 
de Zandvoortse heren slechts 
drie runs over de thuisplaats 
konden brengen, 15-10. Na vier 
innings kwam ZSC weer op 
voorsprong 21-17. In de 5e in-
ning leek het pleit beslecht 
ten voordele van DSC’74, dat 
vijf runs produceerde waar-
door het 21-22 werd. Een run 
van Ernsto Vonsee in de gelijk-
makende slagbeurt bracht de 
score in evenwicht 22-22. In de 
6e inning hield het ZSC-veld de 
gasten in bedwang en scoorde 
Alex Verhoeven het winnende 
punt, 23-22. Han van Soest 
werd zo uiteindelijk de win-
nende werper. 

Spinning op het strand voor het goede doel

door Stephanie Vork

Wat is spinning nou precies? 
Spinning is een groepstrai-
ning, op een stationaire fiets 
en onder begeleiding van een 
instructeur en snelle muziek. 
Het terras van Booker Beach 
stond helemaal vol met fiet-
sen en mede dankzij de zeer 
enthousiaste instructeurs 
Marijke van den Bos, Nancy 
Hasselbaink en Marcel van 
Rhee en de muziek die uit de 
speakers knalde, hielden de 
spinners het vol om drie uur 
lang op één plek te fietsen. 
Ook hielp de prachtige zons-
ondergang mee. 

BN’ers
De mensen die aan de kant 
stonden te kijken, werden 
voor en tijdens de zonson-
dergang even weggestuurd 
door instructeur Nancy, zo-
dat de sportieve deelnemers 
goed zicht hadden op de zon, 
de zee en de mooie lucht. Een 
leuk extraatje was dat er een 
aantal bekende Nederlanders 
meededen. Onder andere 
John Kraaijkamp jr., Monique 
van der Werff, Claudia Zwiers 

en Cor en Elco van der Geest 
spinden dapper mee. En niet 
te vergeten onze eigen dorps-
omroeper Klaas Koper.

Kunstwerk
Voorafgaand aan het evene-
ment zou een werk van kun-
stenares Hilly Jansen worden 
geveild, maar ze is nog niet 
tevreden over het bod wat 
is gedaan. De opbrengst 

Het doel van Spinning On The Beach was om door middel van 
een sportief en gezellig evenement zoveel mogelijk geld bij el-
kaar te brengen. Het geld wordt beschikbaar gesteld aan Kika 
(Kinderen Kankervrij). Kika zet zich in voor onderzoek waarmee 
de zeven kinderkankercentra in Nederland versneld therapieën 
beschikbaar kunnen maken voor een betere behandeling en 
genezing van kanker bij kinderen. 

van het schilderij gaat uiter-
aard ook naar Kika. Nu komt 
het werk in de sportschool 
Kenamju te hangen, zodat 
er verder geboden kan wor-
den. 

Opbrengst
De organisatoren van dit eve-
nement zijn Marcel van Rhee, 
Marja Spierieus en Claudine 
de Boer. Claudine zegt dat ze 
erg tevreden is over Spinning 
On The Beach en dat het ze-
ker voor herhaling vatbaar 
is. Dankzij de deelnemers en 
sponsors heeft Spinning On 
The Beach 2007 het mooie 
bedrag van 12.373 euro bij el-
kaar gesprokkeld voor Kika. 
Het was dus een groot suc-
ces en het evenement komt 
volgend jaar zeker weer. 

Spinning

Basketbal 
Het eerste herenteam van 
Lions is ingedeeld in de districts 
2e klasse met Racing Beverwijk 
4; Sea Devils 2 (Castricum); KTC 
2 (Overveen); Racing Beverwijk; 
Hoofddorp 3; Akrides 6 
(IJmuiden); Spaarndam 2; 
Alkmaar Guardians 2; ABC 
Axion 1 (Heemskerk).

Het damesteam van Lions 
speelt in de rayon 1e klasse en 
heeft als tegenstandsters

Akrides (IJmuiden); Hoofddorp; 
US 2 (Amsterdam); FAC 
(Den Helder); Schrobbelaar  
(Amsterdam); Lely 2 (Amster-
dam); Falcons (Amsterdam); 
MSV/Zeemacht (Den Helder); 
Onze Gezellen 2 (Haarlem); 
Club 2000 (A’dam Z-O) en 
Alkmaar Guardians.

Hockey
Het ZHC damesteam is inge-
deeld in de landelijke 4e klasse 
B en treft daar als tegenstand-

De diverse sportbonden hervatten binnenkort de competitie. 
Onderstaand geven wij de diverse competitieindelingen voor 
het seizoen 2007-2008.

sters FIT (Amstelveen); Fletio-
mare (Vleuten De Meern);  
Kikkers (Nieuw Vennep); 
Magnus (Schagen); Mijdrecht;  
Nieuwkoop; Saxenburg (Haar-
lem); Naarden; Purmerend en 
Voorhout.

Veldhandbal
Voor de veldhandbalcompe-
titie zijn de dames van ZSC 
ingedeeld in distrcts 1e klasse 
SB met opponenten KRAS/
Volendam; Vido (Purmerend); 
CTO’70 (Amsterdam); DSOV 
(Vijfhuizen); Legmeervogels 2 
(Uithoorn); Lotus 2 (Hoofddorp) 
en Muiden. 

Sportindelingen

Laura Koning
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Golf	KLM	Open

De adverteerders van deze week

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Fabriekswinkel
De Heeren
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.

Hema
IJzerhandel Zantvoort
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
P. van Kleeff
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame
Sandbar
Smeraglia
Take Five
Taoïstische Tai Chi Vereniging Ned.
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Dam Invest B.V 
Van der Valk & Swart Notarissen
Versteege’s IJzerhandel
Vista Vastgoed
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Alsnog
Met recht ‘dacht’ want de re-
ferees hadden een onvolko-
menheid in zijn spel ontdekt 
en dat moest terdege onder-
zocht worden. Fisher zou een 
takje weggehaald hebben 
dat echter nog vastzat in de 
grond, een bijna doodzonde 
in het golf en helemaal als 
de speler er voordeel van zou 
hebben. Als dat inderdaad het 
geval zou zijn, krijgt de speler 
in kwestie een straf van twee 
slagen en zou hij dus achter 
Luiten op de tweede plaats 
eindigen. Het kwam echter 
niet zover. Na een half uur 
durend onderzoek met onder 
andere Tv-beelden van Sky 

van -9. Carter kon echter de 
spanning van het leiderschap 
niet aan en duikelde de laat-
ste dag naar een 38e plaats.

Spanning
Wie de spanning in eerste 
instantie wel goed aan kon 
was Fisher. Stoïcijns speelde 
hij zich naar een 4 slagen 
voorsprong halverwege de 
laatste ronde. Luiten onder-
tussen was de laatste dag 
foutloos (niet één boogie) be-
zig en werkte zich op naar een 
tweede plaats (-11) die alleen 
nog door Alker in gevaar zou 

kunnen komen. Deze kon ech-
ter de druk niet verwerken en 
eindigde uiteindelijk op een 
gedeelde derde plaats. Met 
nog drie holes te gaan dacht 
een ieder dat Fisher de winst 
niet meer kon ontgaan. Toen 
kreeg ook hij nerveuze trek-
jes en liet op de holes 16 en 17 
twee slagen liggen. Een play-
off dreigde voor hem, want 
nu stond hij ineens gelijk met 
Luiten. Op de die dag moei-
lijke 18e hole kreeg hij weer 
het juiste gevoel en met een 
schitterende birdie dacht de 
sympathieke Engelsman zijn 
eerste toernooizege binnen 
te halen.

Sport, kwamen de scheids-
rechters tot de conclusie 
dat er geen voordeel was en 
mocht de Engelsman de beker, 
en de vette cheque van ruim  
€ 266.000, in ontvangst ne-
men. Door de prestatie van 
Luiten mag hij komende week 
deelnemen aan weer een toer-
nooi voor de European Tour in 
Schotland. We zullen nog veel 
van dit talent horen!

Uitslag KLM Open 2007: 1. 
Fisher: 268 slagen (-12), 2. 
Luiten: 269 (-11), 3. Forsyth 
(Sch.), Langer (Dui.), Noren 
(Zwe.), Levet (Fra.) en Alker: 
allen 272 (-8). 

Joost Luiten dwingt respect af

Luiten speelt normaal op de 
Challenge Tour, een klasse 
lager dan de Europese Tour 
waarvan het KLM Open een 
onderdeel is. Maar door zijn 
prestaties op het nationale 
open golftoernooi mocht hij 
zijn kunsten laten zien op ‘de 
Kennemer’. Superlatieven kwa-
men de kenners te kort om zijn 
prestaties te omschrijven.

Dag 1
Op de eerste dag moest hij 
kennelijk nog even wennen 
aan het spel met de ‘grote’ 
mannen. Met een ronde van -2 
was hij, toen de eerste ranglijst 
opgemaakt werd, de tweede 
Nederlander na de geblesseer-
de Maarten Lafeber. Boegbeeld 
van het Nederlandse golf en 
de hoogst genoteerde vader-
landse golfer op de wereld-
ranglijst, Robert Jan Derksen 
(die overigens de ‘cut’ op één 
slag mistte), moest hem zelfs 
voor zich dulden. De tweede 
dag sloeg onze jonge landge-
noot toe. Met een ronde van -6 
(evenaring baanrecord) nestel-
de hij zich op een comfortabe-
le tweede plaats tussen grote 
namen als Nyström en Walker. 
Nadat de kruitdampen van de 
tweede dag waren opgetrok-

ken, hadden slechts 
Luiten en Lafeber 
zich voor de laatste 
twee dagen van het 
toernooi geplaatst. 
Onze plaatsgenoot 
Ronald Stokman 
kwam drie slagen 
tekort om mee te 
mogen doen maar 
mag met ronden 
van 71 en 72 met 
opgeheven hoofd 
terugdenken aan 
zijn verschijning op 
de Kennemer.

Bijna fataal
De derde dag werd voor Luiten 
bijna fataal. Op de eerste ne-
gen holes sloeg hij een ‘boo-
gie’ (één slag boven het ge-
middelde van de hole) op de 
lastige hole 8 en een ‘double 
boogie’ op de volgende. Niet 
veel mensen gaven toen nog 
veel voor zijn kansen. Echter 
de mentaal zeer sterke Luiten 
herpakte zich om alsnog aan 
het einde van de dag op een 
gedeelde vierde plaats terecht 
te komen (-6). David Carter 
was op dat moment, samen 
met de Nieuw-Zeelander Steve 
Alker en de Engelsman Ross 
Fisher, leider met een score 

Een jonge Nederlandse eerstejaars golfprof heeft voor een grote sensatie gezorgd tijdens het 
KLM Open van afgelopen week. Joost Luiten heeft Nederland weer op de Europese golfkaart 
gezet. De 21-jarige Bleiswijker (Z-H) heeft tot een half uur nadat de laatste put gevallen was 
nog uitzicht gehad op de titel. Mede door zijn prestaties tijdens het toernooi kon toernooidi-
recteur Daan Slooter maar liefst 50.000 toeschouwers op de banen van de Kennemer Golf & 
Country Club ontvangen.

De zweed Peter Gustafsson liep er fleurig bij
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Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

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

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

De adverteerders in de krant van deze week zijn:Winnaar Ross Fisher                    foto: Chris Schotanus

Joost Luiten heeft de laatste bal geholed    foto: Regio Golf/Richard van Stralen
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• Op de 2e verdieping van het complex Trompborgh 
 gelegen 3 kamer appartement, v.h. 4 kamers
• Zonnig balkon en schitterend uitzicht over zee
• Lichte L-vormige woonkamer met openhaard (gas) en  
 schuifpui naar het balkon met prachtig zeezicht
• Het complex beschikt over een afgesloten parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 85 m2, evt. garage te koop!

PARKEERPLAATS “VAN SPEIJKSTRAAT” ZANDVOORT
• Ruime parkeerplaats in ondergrondse, afgesloten garage
• Gelegen nabij het centrum en strand van Zandvoort
• Parkeervak bedraagt ca. 18 m2

• Gelegen in de onderbouw 4e gebouw La Spezia
• Bouwjaar 2000
• Maandelijkse servicekosten ca. €18,- p/mnd
• Afgesloten ingang met afstandsbediening

Vraagprijs: € 27.500,-

 ZANDVOORTSELAAN 113 ZANDVOORT
•  Villa “De Heuvel” gelegen tegenover beschermd natuur 
 gebied, staat op een riant perceel van 1309 m2 eigen grond
• Prachtige tuin rondom met diverse terrassen
• Oprit voor div. auto’s, carport voor 2 auto’s naast elkaar
• Vanuit alle vertrekken vrij uitzicht en volledige   
 privacy door de unieke hoge ligging
• Geheel voorzien van dubbele beglazing

 TROMPSTRAAT 15/4 ZANDVOORT

 VINKENSTRAAT 15 ZANDVOORT
• Goed onderhouden hoekwoning met fraai aangelegde   
 tuin op het zuiden, oprit voor meerdere auto’s en garage
•  Vrij uitzicht op het voor de woning gelegen plantsoen,   
 rustig nabij strand en duinen gelegen
•  L-vormige woonkamer met haard, schuifpui naar de tuin, 
 woonkeuken, 4 slaapkamers en moderne badkamer
•  Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 252 m2

Vraagprijs: € 549.000,-

 PASSAGE 3/28 ZANDVOORT
• Uitstekend onderhouden en geheel gerenoveerd royaal  
 3 kamer appartement op de 6e verdieping gelegen
• Prachtig vrij uitzicht over dorp, duinen en de Noordzee
• Het appartement beschikt over een ruim balkon op het 
 zuiden v.v. elektrische zonwering en is zo te betrekken!
• Dit complex is v.v. 2 liften, berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

Vraagprijs: € 998.000,-

 LEEUWERIKENSTRAAT 12/8 ZANDVOORT
•  4-kamerhoekappartement op de 4e verdieping gelegen
•  Woonkamer met openslaande deuren naar balkon (Z)   
 en fantastisch vrij uitzicht over beschermd duingebied
•  Moderne keuken v.v. diverse apparatuur
•  3 slaapkamers, badkamer v.v. ligbad/douche en wastafel
•  Eventueel is er een garage te koop (naast het complex)
•  Woonoppervlakte ca. 80 m2

Vraagprijs:  € 195.000,-  (appartement)
 €  35.000,-  (garage)

Vraagprijs:  €  237.500,-  (appartement)
 €  32.500,-  (garage)

Zonder afspraak een woning bezichtigen?
Dat kan.....

Openhuizen dag Zandvoort
Zaterdag 15 september a.s. van 11:00 tot 13:00 uur

Kijk voor deelnemende woningen, 
meer informatie en foto’s op onze website 

www.cvl.nu
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Geldig t/m zondag 9 september

Raadhuisplein 14
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• Stokbrood € 1.25
• Oatbrain heel € 1.50
• Oatbrain half € 1,00

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

�

Maak kennis met de 
nieuwe burgemeester
Dinsdag 18 september 2007 wordt de heer  
N. (Niek) Meijer, de nieuwe burgemeester van 
Zandvoort, geïnstalleerd tijdens een buiten- 
gewone vergadering van de gemeenteraad.  
De vergadering wordt gehouden in Nieuw Unicum,  
Zandvoortselaan 165 en begint om 19.00 uur.
 
Belangstellenden kunnen aansluitend (ook in 
Nieuw Unicum), vanaf ongeveer 20.15 uur, ken-
nismaken met de heer Meijer en zijn echtgenote.  
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

  UITVERKOOP               
ALLE  

ZONNEBRILLEN
25% KORTING !

 

Zandvoort Optiek

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

��

De Mannetjes

Open dag Pluspunt

‘Er is daar geen
minpuntje te ontdekken’

Dorsman Assurantiën
voor al uw verzekeringen.

Direct 
geregeld.

www.dorsman.nl
Of bel: 5714534

De genodigden werden welkom 
geheten door de waarnemend 
directeur van Pluspunt, Hans 
Pieterson. Deze stipte het feit 
aan dat Zandvoort nu beschikt 
over een voorziening die voldoet 
aan de eisen die in de 21e eeuw 
gesteld moeten worden aan 
wonen en welzijn. De personele 
groei van 16 naar 25 medewer
kers is daarvan een gevolg. 

Betrokken partijen
Na Pieterson voerden verte
genwoordigers van de par

ticiperende organisaties het 
woord. De heer P. Kühn na
mens Nieuw Unicum wees op 
de unieke samenwerking die 
onder regie van de gemeente 
tot stand is gekomen. Ook de 
heer F. Haak namens de RIBW 
was vol lof over de mogelijk
heden die zijn organisatie nu 
kan bieden als het gaat om 
begeleid wonen. Namens 
Stichting ZorgContact consta
teerde directeur G. Mulder, dat 
zijn organisatie van harte mee 
participeert in het wijksteun
punt. Mulder memoreerde ook 
de inbreng welke zijn voorgan
ger René de Vries bij de tot
standkoming heeft gespeeld. 
Laatste spreker was de direc
teur/bestuurder T. Oosterhuis 
van woningbouwvereniging 
EMM, opdrachtgever voor de 
bouw en nu verhuurder van 
het gehele complex.

Het nieuwe wijksteunpunt aan de Flemingstraat

Plaats in samenleving
De aanwezigheid van de vele 
genodigden maakte duidelijk 
dat het nieuwe wijksteunpunt 
nu en in de toekomst een be
langrijke plaats zal innemen in 
de Zandvoortse samenleving.
Na de officiële opening in het 
ondergronds gelegen muziek
gedeelte van het door archi
tect Hans Wagner ontworpen 
complex, waarbij mevrouw 
Baggerman de gemeente 
Zandvoort complimenteerde 
met de totstandkoming van 
het wijksteunpunt, werd de 
bijeenkomst in de centrale hal 
besloten door Marco Termes 

Wijksteunpunt officieel geopend 

Vrijdagmiddag 31 augustus is het wijksteunpunt in Zandvoort 
Noord officieel geopend. De Noord-Hollandse gedeputeerde 
mevrouw Baggerman en wethouder Gert Toonen verrichtten de 
openingshandeling, die bestond uit het indrukken van een knop 
waardoor een spectaculaire videopresentatie met beelden over 
het verloop van de bouw, met vuurwerk werd afgesloten. 

vervolg op pagina 3

Actueel P5 Fietsvierdaagse
3e jaargang • nummer 36 • 6 september 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Cultuur P�� Blauwe tram
Jong P�7 TukTuk chauffeur

Sport P23 Handbal

als Dichter bij de Zee. Termes 
las een door hem voor de ope
ning geschreven gedicht voor 
en overhandigde dit ingelijst 
aan waarnemend directeur 
Pieterson, die het op zijn beurt 
ter hand stelde aan de ook aan
wezige Albert Rechterschot, 
die per 1 oktober aanstaande 
zal aantreden als de nieuwe 
directeur van Pluspunt.

Officiële openingshandeling door wethouder Toonen en
 gedeputeerde Baggerman
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… zit iedereen nog te wach
ten op een verloren zomer. 
Maar in mijn tuin is de herfst 
al begonnen. De kleuren van 
de hortensia’s zijn veranderd 
en de bladeren vallen nu al 
van de bomen. Dikke kruis
spinnen weven hun web en 
de gierzwaluwen zijn allang 
naar ’t zuiden vertrokken. 
De wintercollectie hangt 
uitbundig tussen de afge
prijsde zomerkleding en de 
meeste cursussen gaan van 
start. Allemaal voortekens 
van de naderende herfst.

Het aftersummer gevoel 
wordt versterkt door het 
telefoontje van mijn doch
ter. “Wat doen we met de 
Kerst?” vraagt ze. “Hoe zo, 
sneeuwt het in het hoge 
noorden? Hier nog niet 
hoor”, zeg ik. “Je kunt beter 
te vroeg dan te laat zijn”, 
vindt ze, “want weet je nog 
hoe moeizaam het verleden 
jaar ging om iedereen voor 
het kerstdiner bij elkaar 
te krijgen? Vandaar mijn 
vraag.” Natuurlijk heeft ze 
gelijk maar eigenlijk wil ik 
nog niet aan de Kerst den
ken. Mijn antwoord is kort 
maar krachtig: “Regel het 
maar. Mij maakt het niet uit 
welke dag het wordt.” 

Na het telefoongesprek 
ruim ik de bladeren op die 
op de stoep liggen. Ik geef 
gehoor aan de ‘hartelijke’ 
oproep van de gemeente 
om mee te helpen bij het 
weghalen van onkruid en 
bladafval in de eigen straat. 
Prima, de bladeren wil ik 
wel opvegen maar onkruid 
wieden vind ik een beetje 
teveel gevraagd. Dat is meer 
een taak voor de afdeling 
Reiniging en Groen. ‘Het is 
weer voorbij die mooie zo
mer, de zomer die begon 
zowat in mei’. Al neuriënd 
veeg ik verder. Waar zal ik dit 
jaar de kerstboom neer zet
ten? Bah, ik houd niet van de 
winter en ook niet van Kerst. 
Maar ik zal er toch aan moe
ten geloven of ik wil of niet. 
Over een dikke 11 weken is 
het zover.

Nel Kerkman

Volgens mij …

Vervolg van voorpaginaBurgerlijke stand
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Geboren:
Sascha Marleen, dochter van: Springveld, Feddo en: 
Houweling, Hester Leentje.
Sindy Huizhen, dochter van: Wu, Changhe en: Hu, Yi Li.

Ondertrouwd:
Hoogkamer, René en: Klees, Linda.

Gehuwd: 
Hamel, Johannes Gerhardus en: Rutte, Jacqueline 
Maria Christina.
Rubeling, Wilhelmus Albertus en : van Westreenen, 
Renée Saskia.
Coers, Edwin en: Hogendoorn, Monique.
Draijer, Cornelis Korstiaan en: Kooger, Yvonne.

Overleden:
de Nieuwe, Gerardus, oud 60 jaar.
Beelen, Jozef Johannes Antonius Maria, oud 60 jaar.
Kaandorp, Adrianus Maria, oud 57 jaar. 

Woensdagavond 12 september
Onbeperkt gekookte

mosselen eten à € 16,50 p.p.
U komt toch ook?

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Waterstanden
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

ZONDAG 9 SEPTEMBER 

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur pastor IJ. Tuijn   
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur mevr. ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves

Cartoon  Hans van Pelt

Waarborg   
Samen met de Pluspunt
vestiging in het centrum 
waarborgt de opening van 
het wijksteunpunt een goede 
opvang en verzorging aan hen 
die hulp nodig hebben. Een 
situatie die overigens niet 
van de ene op de andere dag 
tot stand is gekomen, maar 
waarvoor in het verleden 
door het voormalige SWOZ 
en het Aktiviteitencentrum 
Zandvoort (AKZA) de de
gelijke fundamenten zijn 
gelegd, welke enkele jaren 
geleden resulteerde in een 
samensmelting tot de hui
dige Pluspuntorganisatie. 
Opmerkelijk is het daarom dat 
niemand van de voormalige 
bestuursleden van deze twee 
organisaties voor de officiële 
opening uitgenodigd was.

Architect 
Het nieuwe complex van 
woningen en wijksteunpunt 
is gebouwd naar een ont
werp van de Amsterdamse 
architect  Hans 
Wagner, die zich 
uitstekend kweet 
van zijn opdracht 
om te komen tot 
een modern com
plex waarin vele 
samenlevings en 
woonvormen el
kaar vrijwel naad
loos aanvullen. 
Het geheel mag 
gezien worden als het begin 
van een upgrading van de wijk 
Nieuw Noord. Het is overigens 
niet de eerste keer dat Wagner 
in Zandvoort plannen verwe
zenlijkt, waaronder een groot 
aantal in opdracht van EMM. 
Wagner is ook de vormgever 
van het binnenkort te bouwen 
wooncomplex voor gehandi
capte jongeren op de plaats 
van het voormalige rouwcen
trum in de Poststraat. 

Open huis
Een dag later maakten hon

derden inwoners gebruik van 
de mogelijkheid om persoon
lijk kennis te maken met het 
Wijksteunpunt Zandvoort 
Noord. Diverse participanten 
die met een stand vertegen
woordigd waren in dan wel 
buiten het gebouw, mochten 
zich verheugen in een grote 
belangstelling. Voor vele be
zoekers werd de functie van 
het wijksteunpunt, waarin alle 
geledingen van de bevolking 
welkom zijn, meer dan dui
delijk. Zonder twijfel zal het 
aantal deelnemers aan de ac
tiviteiten voor zowel jong als 
oud de komende tijd groeien. 
De open dag werd onder an
dere opgeluisterd door een 
optreden van Dansstudio 118 
van Connie Lodewijks en het 
Zandvoorts Mannenkoor, dat 
helaas door een wat onge
lukkige plaats onvoldoende 
uit de verf kwam. Veel beter 
was dat met het optreden 
van VanKessel, die de zeer ge
slaagde open dag rond 22.00 
uur besloot.     

Prijsvraag
De prijswinnaars van de door 
Pluspunt georganiseerde prijs
vraag zijn bekend gemaakt. De 
‘cursus naar keuze’ is voor me
vrouw HueleBrinkerhof. Het 
‘diner voor 4 personen in het 
NH Hotel’ gaat naar mevrouw 
Van Hetten. De ‘Ipod’ is gewon
nen door mevrouw Koning. De 
‘Originaliteitsprijs’ tenslotte 
gaat naar mevrouw Hartman. 
Alle winnaars zijn inmiddels 
op de hoogte gebracht en 
kunnen hun prijs ophalen bij 
Pluspunt, Flemingstraat 55.

11 September wordt Anneke

50 jaar
We heten haar welkom 

bij de club van 50!
Zegt het voort, 
zegt het voort!

Van harte gefeliciteerd.

De Bruna-meiden en 
natuurlijk Bart.

Bedankt

Lieve Loes
voor je bijzondere vriendschap.

Wat zullen wij je verschrikkelijk missen.
Maak er boven een mooi feest van.

Don en Laura heel veel sterkte.

  Yvonne en Jan
  Josien en Wil
  Jan en Concettino

Tot mijn grote verdriet is op 2 september 2007 
overleden mijn lieve moeder

Loes Visser - Keur
op de leeftijd van 56 jaar

Onze band zal altijd blijven,
voor altijd in mijn hart.

Unforgettable.

  Don Visser

Correspondentieadres:
Grote Krocht 18 bv
2042 LW Zandvoort

Loes is overgebracht naar het Yarden 
uitvaartcentrum van De Associatie 
Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem, 
alwaar geen bezoek.

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 
8 september om 14.00 uur op de Algemene
begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren 
in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Dag lieve tante Loes
miss you…
love you…
forever

See you in heaven.

Laura Bluijs

Lieve Loes,
Voor altijd in onze gedachten.

Jouw humor zullen we nooit vergeten.

Henny en Diana

Zo sterk, zo strijdbaar, zo positief,
zo vol humor, maar winnen kon je het niet.

Dag lieve Loes,
Hardy en Marina

Kerkdiensten

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

Kantooradres:
Hogeweg 391
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023  5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl
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Maandag en dinsdag
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Castricum
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Hoog 
water

(advertentie)

Fairy Golf B.V. zoekt voor
Kennemer Golf Club 
te Zandvoort

Part-time medewerker
algemene dienst

2 dagen per week
(woensdag en donderdag)

Reacties: 023-5713189
Mevr. H. van Houten of 
Dhr. B. Duivenvoorden

Over 4 weken, 
gaat er iets veranderen 

 in Zandvoort… 
Hoort, zegt ‘t voort…
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Week 36 • 2007
September
Expositie: Lilian Gaus in 
Bibliotheek Duinrand
Circuit Park Zandvoort: 
HARC GP Classic 
Classic Concerts: Finalisten Prinses 
Christina Concours Protestantse 
Kerk, aanvang 15.00 uur
Open Huis: Stal de Naaldenhof, 
van 13.00 tot 17.00 uurZuid
laan in Bentveld,  zie ook : 
www.staldenaaldenhof.nl
Art by the sea: 8 kunstenaars  
exposeren op het strand bij  
paviljoen Tyn Akersloot (1a)
Shantykoren festival: Centrum, 
aanvang 12.00 uur
Dorpsomroepers concours: 
Centrum, aanvang 12.00 uur
Circuit Park Zandvoort: 
A1 Grand Prix 

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)

Vaarwel busbaan
Tijdens de vergadering van 
de commissie Raadszaken 
meldde wethouder Wilfred 
Tates dat de Zeeweg in zijn 
oude glorie is teruggebracht. 
Of beter gezegd: de busstrook 
die als proef op de Zeeweg 
was aangelegd is per 1 sep
tember stopgezet. Dit in sa
menwerking met wethouder 
Thera Wolf van Bloemendaal 
en de gedeputeerde. Omdat 
de Zeeweg binnenkort op 
de schop gaat zal na 2 jaar 
bekeken worden of de bus
baan en een transferium 
eventueel zullen terugko
men. Een zeer goed bericht 
maar ook begrijpelijk, want 
in de winter is nog nooit een 
temperatuur van boven de 
24°C geweest. Deze tempe
ratuur was namelijk vereist 
om de bussen extra over de 
busstrook te laten rijden. 

Nieuwsbrief
Sinds kort staat er op de 
gemeenteli jke website 
een nieuwsbrief over het 
Middenboulevardproject 
die onder verantwoordelijk
heid valt van de projector
ganisatie. De nieuwsbrief 
informeert over de ont
wikkelingen van de lo
caties ‘Watertorenplein’, 
Badhuisplein en ‘Palace
gebied’. Verder valt te lezen 
dat het ‘Watertorenplein’ 
het eerste gebied is dat 
ontwikkeld kan worden 
omdat de gemeente bijna 
het grootste deel rondom 
de watertoren in eigen
dom heeft. Alleen de wa
tertoren en de aangrenzende 
woningen zijn in handen van 
derden. Tevens wordt er iets 
meer verteld over verwer
ving, erfpacht, deelgebie
den en ‘communicatie’. De 
nieuwsbrief is echter alleen 
naar de raadsleden verzon
den en niet naar de betrok
ken bewoners in het gebied. 

Communicatie
De voorzitter van de VVE 
Bouwes Palace, Erwin van 

der Slik (werkzaam in markt
onderzoek), verbaast zich dat 
projectwethouder Marten 
Bierman tijdens de com
missievergadering van 28 
augustus jongstleden zijn 
tevredenheid over de commu
nicatie richting bewoners in 
het Middenboulevardgebied 
uitte. Hij vraagt zich af of deze 
tevredenheid wel gerechtvaar
digd is omdat de bewoners in 
de desbetreffende gebieden 
niets afweten van de nieuws
brief. Daarom heeft hij een 
telefonische steekproef laten 
houden onder de betrokken 
bewoners. Daaruit blijkt dat 
69% van de bewoners niets af
weten van de nieuwsbrief. Wel 
weet 92% dat er in hun gebied 
veranderingen komen. Aan 
deze 92% is de vraag gesteld 
of men tevreden is met de 
voorlichting van de gemeente 
via brieven etc. Daarvan is 20% 
tevreden/zeer tevreden en 
79% niet tevreden/helemaal 
niet tevreden. Zijn conclusie 
is: het niet verspreiden van de 
nieuwsbrief onder de betrok
ken bewoners is een gemiste 
kans. 

Op z’n kop

Het binnenplaatsje van het 
Zandvoorts museum is keurig 
ontdaan van de verwilderde 
bossage. Tegen de muur is 
een houten kerkbank uit de 
Agatha kerk geplaatst, de 
grond is met schelpen bedekt 
en de gevelsteen, die onder de 
struiken lag, is centraal neer
gezet. Deze oude gevelsteen 
waarop ‘M.U.L.O. school’ staat 
is vermoedelijk van school C. 
Alleen moesten we constate
ren dat de steen moet worden 

omgedraaid omdat anders 
het wapen van Zandvoort 
niet klopt. Het is een kleinig
heid maar kan snel verholpen 
worden. 

Kerkbank 
Eén van de vele oude kerk
banken die verkocht zijn, 
heeft een bijzonder plekje 
gevonden, namelijk in het 
sfeervolle vestingplaatsje 
Bourtange. Daar wonen 
oud Zandvoorters Anneke 
en Rien Couvreur. Zij vonden 
het een ludiek plan om een 
klein stukje Zandvoort op 
hun plein te plaatsen. Voor 
een schietgebedje kan men 
nu dus ook in Bourtange 
terecht. Anneke en Rien ken
nende zal de bank vast en 
zeker met een heerlijk glas 
wijn zijn ingewijd.

Mobiele bellers opgelet
Het team Verkeershand
having van Politie Kennemer
land (waar ook Zandvoort 
onder valt) gaat een jaar lang 
(vanaf 1 september) met on
opvallende motoren stevig 
controleren op het rijden 
met een mobiele telefoon in 
de hand. Sinds maart 2002 is 

het verboden tijdens het 
besturen van een motor
voertuig, bromfiets of ge
handicaptenvoertuig een 
mobiele telefoon vast te 
houden (handheld bellen). 
Ook het klemmen van de 
telefoon tussen uw oor en 
schouder is verboden. Ook 
als u niet aan het bellen 
bent en de telefoon vast
houdt, kunt u een boete 

krijgen. U mag dus ook geen 
SMSberichten versturen of 
lezen, een adres opzoeken 
of een telefoonnummer 
opslaan. Handsfree bellen 
is overigens ook gevaar
lijk, maar wel toegestaan, 
evenals handheld bellen op 
de fiets. De hoogte van de 
bekeuring voor handheld 
bellen in de auto bedraagt 
€ 130, voor bestuurders van 
bromfietsen € 90. Dat wordt 
een duur telefoontje!

Violen – Erica’s
Vanaf 1 september dinsdags weer gesloten.

www.dansschoolrobdolderman.nl

Zaal: Pluspunt Noord (Flemingstraat 55)

tel: 023 574 03 30/info@pluspuntzandvoort.nl

verzorgd door 
dansschool

Rob Dolderman

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Met een klein
knipoogje

naar de herfst

Wil je eindelijk je droom verwezenlijken?
Wil je ontdekken wat je leuk vindt?
Wil je meer inzicht in jezelf en anderen?

MOMENTUM - Advies & Coaching - Simone Königs
Bel voor informatie: 06 54357575 of 
Kijk op de website: www.bereikjedoelnuwel.nl

GEZOCHT
 voor

OPEN GOLF ZANDVOORT

Receptionist(e) 
en
Golfshop medewerk(st)er
 
Voor beide functies geldt dat kennis 
van golf een vereiste is

Ben je servicegericht, vriendelijk, kun je  
tegen een stootje en lijkt het je leuk om  
te werken in een groeiend bedrijf,  
stuur of e-mail dan je CV met foto naar:

Open Golf Zandvoort B.V.
T.a.v. mevr. D. Abspoel
Duintjesveldweg 3
2041 TZ  ZANDVOORT
e-mail: administratie@opengolfzandvoort.nl
tel: 023-571 5743

Voor een heerlijk 
kopje koffie

Een gezellige lunch 
 of diner

Geopend:
Maandag t/m vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Café restaurant

Haltestraat 13 - 023 5714738

Veel geld naar Kika

Op een druilerige zaterdag
middag, later werd het ge
lukkig zonnig, verzamelden 
45 fanatieke sporters zich 
bij strandpaviljoen Skyline 
om deel te nemen aan de 
Iron Man Competition 2007. 
Een parcours dat bestond uit 
200 meter zwemmen, 200 
meter paddelen en 400 me
ter hardlopen door het rulle 
zand, moest zo snel mogelijk 
worden afgelegd. Menigeen 
verkeek zich op die afstanden 
want 200 meter zwemmen 
tegen manshoge golven in is 
geen pretje. Ook dat padde
len, op surfplanken, was niet 
al te gemakkelijk en dan als 
klap op de vuurpijl nog eens 
400 meter door het rulle zand 
rennen: ze kwamen bijna 
overgevend over de finishlijn. 
Voor ‘Adventure racer’ Pepijn 
Paap, die zijn hand niet om
draait voor vijf dagen aaneen 
extreem sporten, waren met 
name de zwem en paddeloe

feningen dermate zwaar dat 
hij niet eens als eerste over de 
finish kwam. Het lopen ech
ter ging hem zichtbaar zeer 
gemakkelijk af. Dat geeft aan 
dat dit geen sport is voor ‘doe
tjes’. Ook de dames waren van 
de partij en de eersten kwa
men zelfs aanmerkelijk snel
ler door het parcours dan de 
meeste heren.

Winnaars
Uiteindelijk werd de eerste 
prijs bij de mannen gewon
nen door ‘Iron Man 2007’ 
Chiel Dekker, die in de finale 
(hij heeft dus twee keer het 
parcours afgelegd!) een tijd 
van 11.35 minuten op de klok
ken zette. Bij de dames was 
Fine Fischer de sterkste en 
mag de titel ‘Iron Woman 
2007’ met trots een jaar dra
gen. Zij klokte een tijd van 
15.32 minuten. Beide win
naars krijgen een reis naar 
Australië aangeboden.

De Iron Man Competition, die voor de tweede keer in successie 
bij de Australian Beachbar Skyline werd afgewerkt, heeft voor 
de stichting Kinderen Kankervrij (Kika) € 2900 opgeleverd! 
Een prachtig bedrag voor deze zeer sympathieke stichting.

Fietsvierdaagse weer van start

Dinsdagavond is de Zandvoortse 
Fietsvierdaagse weer van start 
gegaan. Het is het eerste lustrum 
(5e keer) van dit Zandvoortse 
wielerevenement. Van de circa 
150 deelnemers zijn er 82 die 
de ‘triatlon’ doen. De triatlon 
is deelname aan alle drie de 

evenementen van de stichting 
Zandvoortse Vierdaagsen: de 
wandel, de zwem en de fiets
vierdaagse. Vrijdag liggen er 
medailles klaar voor de deel
nemers aan de Fietsvierdaagse 
en een speciaal aandenken 
voor de triatlonners.

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

 Start van de eerste heat
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Al vroeg in het jaar bezoekt 
Kinneging beurzen in bin
nen en buitenland om de 
juiste artikelen hiervoor aan 
te schaffen. “Toppers voor dit 
jaar zijn een chocoladefontein 
en pokersets, maar ook een 
Italiaans pakket, ontbijtpak
ketten, pakketten met bad
producten alsmede alles op 
het gebied van gezondheid en 
fitness vallen erg in de smaak”, 
aldus Kinneging.

Zelf samenstellen
Wie heeft het echter zelf 
niet meegemaakt dat het 
eindejaarscadeau toch niet 
met erg veel enthousiasme 
is ontvangen? Weer die fles 
wijn (“ik drink toch geen alco
hol!”) of een blikje leverpastei 
(“ze weten toch inmiddels 
wel dat ik vegetariër ben”) 
en hoewel men een gegeven 
paard niet in de bek mag kij
ken, is het effect en de goede 
bedoeling daar achter toch 
weg. Dat hoeft nu niet meer 
te gebeuren. Kinneging: “Dit 
jaar introduceer ik het ‘eigen 
keuze kado’. Via mijn website 
kunnen bedrijven hun werk
nemers zelf hun geschenk 
laten uitzoeken.” In Limmen 
heeft deze ondernemer een 
grote loods voor het inpakken 
van de kerstpakketten en in 
Heemstede specifiek voor de 
eveneens goed lopende wijn
pakketten.

Relatiegeschenken 
Bij Exprom kunt u ook terecht 
voor relatiegeschenken. Er is 
een enorm assortiment aan 
‘strooigoed’, zoals balpennen 
en aanstekers (“loopt wat 
minder nu meer mensen het 

sigaretje afgezworen hebben”) 
en als nieuw promotieartikel 
de USBstick. Verder in de col
lectie luxe pennensets, wijn in 
prachtige geschenkdozen, bad
artikelen, lederwaren (schrijf
mappen en portemonnees) en 
fraai zilverwerk. Tevens is het 
mogelijk in het Verre Oosten 
speciale ‘custommade’ give
aways te laten maken. 

Sportartikelen
Henk: “Voor het sportterrein 
kunnen wij het hele jaar door 
ook veel leveren. Tshirts, polo’s, 
jassen, sporttassen en rugzak
ken worden in eigen beheer 
bedrukt of geborduurd. Wij zijn 
gestart met een kledinglijn 
plus accessoires op het gebied 
van de populaire golfsport, zo
als blikjes met tees, markers, 
setjes met handschoenen 
en natuurlijk (met naam en 
logo bedrukte) golfballetjes.” 
Kortom: voor elk wat wils.

Flexibel bedrijf
Er is enorm veel concurrentie 
in deze markt, maar het sterke 
punt van Exprom (waar sinds 
een paar jaar ook zijn vrouw 
Joyce actief in meewerkt) is 
juist het feit dat het een re
latief klein bedrijf is. “Wij zijn 
flexibel en kunnen snel actie 
ondernemen. Offertes en mon
sters zijn vaak dezelfde dag al 
bij de aanvragers. Persoonlijke 
aandacht en service staan bij 
ons hoog in het vaandel.”

De showroom van Exprom rela
tiegeschenken is in Zandvoort 
te vinden aan de Vondellaan 
303. Tel. 5720169, email: info@
exprom.nl en website: www.
exprom.nl

Het is misschien voor velen een vreemd idee dat – juist nu het 
zomerweer enigszins is teruggekomen – Henk Kinneging druk 
bezig is met het orders boeken voor kerstpakketten! Veertien 
jaar geleden startte hij met zijn bedrijf Exprom in relatiege-
schenken en de laatste zeven jaar zijn daar de kerstpakketten 
bijgekomen.

door 
Erna Meijer

Exprom
Commissie Planning & Control 

wenst betere handhaving

Aanleiding waren brieven aan 
raadlid Fred Paap (VVD), die 
geschreven waren naar aan
leiding van het artikel over 
hondenoverlast op het strand 
uit de Zandvoortse Courant 
van twee weken geleden. 
Nog een aantal strandbezoe
kers had zich aan de honden, 
waarvoor het verbod tot betre
den van het strand op borden 
bij iedere strandafgang staat 
vermeld, zeer geërgerd en nog 
meer aan het (niet) handha
ven van de strandpolitie. Paap 
is van mening dat als er een 
verbod is, er ook gehandhaafd 
moet worden. Hij is van menig 
dat indien de politie dit niet 
kan uitvoeren, de reservepoli
tie weer terug zal keren: “We 
hebben parkeerwachters, mi
lieupolitie, handhavers en als 
dan ook nog op het strand 
gecontroleerd moet worden, 
zijn we weer terug bij de re
servisten. Het is hier dweilen 

De commissie Planning & Control is van mening dat er nogal 
wat schort aan de handhaving van de regels in Zandvoort en 
niet alleen op het strand. Binnenkort zal er een themaverga-
dering over handhaven worden belegd en dienen er duidelijke 
en stringente afspraken te worden gemaakt.

Politiek Verslag

met de kraan open.” Volgens 
hem ligt het aan de leiding die 
niet adequaat ingrijpt.

Misschien douane 
of Marechaussee?
Wethouder Wilfred Tates vond 
het moeilijk om hierop te re
ageren. Hij vond dat het wel 
meeviel dankzij het gegeven 
dat het geen topseizoen was. 
Hij vond dat het aantal klach
ten zeer beperkt was. Tates 
las voor uit de reactie van de 
politie, waaruit bleek dat er 
afstemming tussen de buur
gemeenten dient te komen 
zodat de mensen duidelijkheid 
hebben over hoe zij met hun 
honden van IJmuiden naar 
Noordwijk kunnen wandelen 
en niet overal andere regels te 
volgen hebben. Volgens Paap 
doet de politie zich er met een 
‘JantjevanLeiden’ vanaf met 
hun antwoord aan de eerste 
klaagster door te zeggen dat 

het niet alleen een politiejeep 
geweest hoeft te zijn. Het zou 
ook een jeep van de douane 
of Marechaussee geweest 
zou kunnen zijn. Tates zal die 
uitspraak onderzoeken.

Drukte bij Loket Zandvoort 
mag niet leiden tot automa
tisch hoger budget. Bij de 
evaluatie van het eerste jaar 
Loket Zandvoort, werd duide
lijk dat veel meer mensen de 
weg er naartoe weten te vin
den dan verwacht. Hierdoor 
ontstaat grote druk op de me
dewerkers. Toch mag volgens 
Belinda Göransson (VVD) niet 
een structureel groter bud
get het gevolg daarvan zijn. 
De eindevaluatie zal voor het 
reces van 2008 aan de raad 
worden aangeboden om tij
dige besluitvorming te kun
nen bereiken over omzetting 
van de pilot in een definitieve 
status. Vooruitlopend daarop 
wordt voorgesteld om vanaf 
2009 structureel € 126.000 in 
de meerjarenraming hiervoor 
te reserveren. De tussentijdse 
evaluatie wordt de komende 
raadsvergadering een hamer
stuk.

Komende dinsdag weer gemeenteraad

Onder andere zal het nieuwe 
vergaderschema voor 2008 
en de eerste vergaderin
gen voor 2009 met een ha
merklap van voorzitter Pim 
Kuijken bezegeld worden. 
Ook de Exploitatieverordening 
Zandvoort 2007 en de evalu
atie Loket Zandvoort zijn ha
merstukken. Een tweetal zaken 
aangaande het Louis Davids 
Carré, de grondexploitatiera
ming en het uitvoeringskre
diet voor de ondergrondse 
parkeergarage zal bediscus
sieerd worden, net als de ont
heffing woonplaatsverplich
ting die burgemeester Niek 
Meijer aangevraagd heeft om 
zijn dochter haar middelbare 

Komende dinsdag, 11 september, komt de Zandvoortse  
gemeenteraad voor de eerste keer na het zomerreces weer 
bijeen. Er staan veel ‘hamerstukken’ op de agenda, alsmede 
enkele discussiestukken.

school af te kunnen laten ma
ken. Meijer wordt overigens 
op 18 september aanstaande 
geïnstalleerd. De motie van 
de SP, waarin zij vragen om 
het behoud van de huidige 
watertoren, staat als laatste 
op de agenda.

Commissie Projecten 
& Thema’s
De commissie Projecten & 
Thema’s gaat woensdag 12 
september weer van start. 
Een tweetal agendapunten 
trekt de aandacht. Als eerste 
zal het Programma van Eisen 
Fietsbeleidsplan Zandvoort 
besproken worden. Het hui
dige beleidsplan fietsverkeer 

is vastgesteld in 1998 en is 
dus niet meer uptodate. 
Ruimtelijke Ordening en aan
gepast landelijk en provinci
aal beleid maken het nodig 
dit beleid tegen het licht te 
houden. Het Programma van 
Eisen zal als basis dienen voor 
het opstellen van een nieuw 
fietsbeleidsplan voor onze ge
meente. Voor de rondvraag zal 
de afdeling Civieltechniek van 
de gemeente een presentatie 
houden over het riool en wa
terbeheer in Zandvoort. Deze 
presentatie staat mede in 
het licht van veranderende 
wetgeving en de bespreking 
van een krediet voor de Afv
alwaterzuiveringsinstallatie 
(AWZI) in de laatste raadsver
gadering voor het zomerreces. 
Beide vergaderingen worden 
in de raadszaal van het raad
huis belegd en beginnen om 
20.00 uur.

Verzetsplein 44  Zandvoort 

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Brederodestraat 89  Zandvoort

Vraagprijs: € 839.000,- k.k. 

Dr. J.G. Mezgerstraat 131  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

• Uniek woonobject: een bijzonder royale, romantische vrijstaande 
villa met carport, oprit voor meerdere auto’s en zeer besloten, 
riante tuin!

•	 Totaal	gerenoveerd	met	behoud	van	haar	karakteristieke	elementen		
(o.a.	glas	in	lood,	paneeldeuren,	balkenplafonds);

•	 Royale	hal,	sfeervolle	woonkamer-en-suite	met	fraaie	schouw	en	open-
slaande	deuren	naar	aangrenzende	eetkamer,	eetkamer		
met	schuifpui	naar	achtertuin,	zeer	ruime	woonkeuken	voorzien		
van	div.	inbouwapparatuur,	bijkeuken	annex	gastenverblijf,	luxe	badkamer	
met	douchecabine,	wandcloset,	wastafel,	4	slaapkamers,	vanuit	master	
bedroom	toegang	tot	balkon	en	2e	luxe	badkamer	met	dubbele	wastafel,	
whirlpool	en	douchecabine;

•	 De	besloten	achtertuin	is	gelegen	op	het	zuidoosten	en	heeft	een		
oppervlakte	van	maar	liefst	ca.	230	m²!

•	 Woonoppervlakte	ca.	180	m²,	perceelgrootte	ca.	500	m²,	inhoud		
ca.	475	m³.

• Gelegen op de begane grond en 1ste verdie-
ping van appartementencomplex “Korinthe” in 
het hart van “Park Duijnwijk”, in een autoluwe, 
kindvriendelijke woonomgeving;

•	 Speels	ingedeelde	living	met	uitzicht	over	water-
partij	en	toegang	tot	terras,	open	verbinding	naar	
moderne	semi-open	keuken	(vzv	div.	inbouwap-
paratuur)	met	eetkamer,	moderne	badkamer	
met	bad/douchecombinatie,	wastafel	en	design	
radiator,	2	slaapkamers	met	toegang	tot	2e	terras;

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

•	 De	gehele	woning	is	voorzien	van	fraai	laminaat-
parket	(brede	vloerdelen),	de	wanden	zijn	gestuukt;

•	 Stijlvol	ingericht	en	uitstekend	onderhouden;	een	
maisonnette	om	direct	te	betrekken!

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	230	m³.

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.   

• Royaal 4-kamer hoekappartement met balkon 
op het zuiden en panoramisch uitzicht over 
Zandvoort!

•	 Gelegen	op	de	2e	verdieping	(=3e	woonlaag)		
van	appartementencomplex	“Mezgerstede”	op	
100	mtr	afstand	van	het	strand;

•	 Royale	living	met	open	keuken	en	toegang	tot	
balkon,	luxe	open	keuken	vzv	div.	inbouwappa-
ratuur,	eenvoudige	badkamer	met	doucheruimte	
en	wastafel,	3	slaapkamers;

•	 Het	appartementencomplex	beschikt	over	een	lift;	
•	 Parkeerplaats	te	huur	op	parkeerterrein	aan	

achterzijde	appartementencomplex;
•	 Appartement	is	volledig	gelijkvloers	(geen		

drempels);
•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	235	m³.

NIEUW

Celsiusstraat 191  Zandvoort

• Luxe, halfvrijstaande woning met garage, oprit en een onder 
architectuur aangelegde voor- en zeer besloten achtertuin met 
achterom!

• Gelegen	op	een	perceel	van	277	m²,	in	een	rustige	woonomgeving	in	
“Nieuw	Noord”,	op	steenworp	afstand	van	de	duinen;

•	 Begane	grond:	riante	woonkamer	met	schouw	en	toegang	tot	luxe	
	open	keuken	voorzien	van	div.	inbouwapparatuur;			

•	 1ste	verdieping:	3	slaapkamers,	luxe	badkamer	met	ligbad,	2e	toilet	
(wandcloset),	douchecabine	en	wastafel;

•	 2e	verdieping:	ruime	overloop/berging	en	2	slaapkamers;
•	 Voortuin	op	het	zuiden	gelegen	en	royale	(ca.	12,5	X	10	mtr),	besloten	

achtertuin	op	het	noorden	met	verschillende	terrassen	en	achterom,		
beide	tuinen	zijn	onder	architectuur	aangelegd;

•	 Deze	woning	is	recent	bijzonder	smaakvol	en	onder	toepassing	van		
hoogwaardige	materialen	gemoderniseerd!

•	 Woonoppervlakte	ca.	155	m²,	perceelgrootte	ca.	277	m²,	inhoud		
ca.	370	m³.

NIEUW

Vraagprijs: € 529.000,- k.k. 
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Online-service van de Zandvoortse Apotheek 

Wist u al dat het bij de Zandvoortse Apotheek mogelijk is uw 
pil aan te vragen via internet?  Zo kunt u op ieder gewenst 
moment van de dag de pil aanvragen, waarna deze voor u 
klaargelegd zal worden. Bovendien ontvangt u een e-mail 
notificatie wanneer uw voorraad (bijna) op is. Dit is eveneens 
mogelijk voor herhalingsrecepten.  

De Zandvoortse Apotheek wil deze services in de toekomst 
verder gaan uitbreiden. U kunt zich hiervoor opgeven door 
uw e-mail en mobiele telefoonnummer te registreren op onze 
website (http://www.zandvoortseapotheek.nl), of door even 
langs te komen.

Het team van de Zandvoortse Apotheek.

8

en de korpschef hebben hem 
in de gelegenheid gesteld om 
actief in de judowereld aanwe
zig te zijn. Totdat hij ziek werd 
en een zware hersenoperatie 
moest ondergaan. Na negen 
jaar voorzitterschap en twintig 
jaar als hoofdbestuurslid nam 
Methorst noodgedwongen af
scheid van de Judobond. Bij zijn 
vroegtijdig afscheid van het 

politiekops werd Methorst 
op 28 februari 1981 ge

ridderd in de orde van 
Oranje Nassau. Daar 

is hij nog steeds erg 
verguld mee. 

Zandvoort 
Niet alleen lande

lijk maar ook in het 
Zandvoortse is Jaap 

Methorst een ge
ziene bestuurder. Hij 

is iemand die mensen 
in conflict situatie’s nader 

tot elkaar kan brengen. Hij 
heeft onder andere de fusie 
begeleid tussen de voetbal
clubs Zandvoortmeeuwen en 
Zandvoort ’75. Tevens was hij 
actief bestuurslid en tennisle
raar van de tennisafdeling bij 
de Zandvoortmeeuwen. Hij is 
een kleine 20 jaar onbezoldigd 
ambtenaar van de burgerlijke 
stand geweest en heeft menig 
bruidspaar getrouwd. Het laat
ste huwelijk dat hij voltrok, was 
dat van zijn goede vriend Jaap 
Kroon. Ook was Methorst ja
renlang als raadslid actief voor 
de VVD en een korte periode bij 
GBZ. “Mijn interesse voor de po
litiek is afgezwakt. Waarom zal 
ik me daarover boos maken? Er 
zijn zoveel mooie dingen in het 
leven waar ik me nu mee bezig 
houd. Waarvan één de hoofd
zaak is, ik wil samen met mijn 
vrouw oud worden. Ik kijk te
vreden terug op mijn leven en 
denk, dat ik dat alles heb mo
gen meemaken!” Hij mist zijn 
actieve leven niet meer. Jaap 
Methorst geniet nu van zijn 
gezin, kleinkinderen en niet 
te vergeten van tennis, want 
ondanks zijn leeftijd slaat hij 
menig ‘jonkie’ van de baan. 

over dit voorval nog hartelijk 
lachen. 

Olympische Spelen
Wat diep in zijn geheugen ge
grift staat is de ontstellende 
gebeurtenis, veroorzaakt door 
Palestijnse terroristen, die de 
totale Olympische Spelen in 
één klap van hun menselijke 
en sportieve belevenissen be
roofden. Methorst was bij de 
Spelen in München 1972 als 
chef d’equipe van het judo
team aanwezig, waar hij een 
kamer deelde met Wim Ruska. 
Nooit zal Methorst deze spelen 
vergeten. “Schandalig dat zo
veel sporters ongewenst weer 
naar huis moesten. Ze hadden 
maanden voor niets getraind.” 
Trots vertelt hij over de interna
tionale judozomerschool in het 
sportcentrum Papendal. Onder 
zijn bezielende leiding is de ju
doweek, waar vele judoka’s uit 
diverse landen aan deelnamen, 
uitgegroeid tot het grootste 
evenement van Europa. Zijn 
vrouw die altijd achter hem 
stond, zijn flexibele afdeling 

Noem een vereniging en je komt de naam van Jaap Methorst 
tegen, zowel op nationaal als op lokaal gebied. Een man met 
een prima organisatie talent die niet graag op de voorgrond 
treedt. Hij is tevens een aimabele man met een luisterend oor 
voor iedereen. Dit bewijs werd onlangs geleverd tijdens zijn 
80ste verjaardag waar niet alleen vrienden en bekenden aan-
wezig waren maar ook oud collega’s hem de hand kwamen 
schudden. 

Dorpsgenoten

De vader van Methorst (korps
chef in Woerden) bracht 
zijn zoon Jaap in contact 
met burgemeester Van 
Fenema die destijds 
op zoek was naar 
een klerk. Toen Van 
Fenema in 1948 in 
Zandvoort als bur
gemeester werd 
benoemd, verhuisde 
Jaap Methorst mee. 
Als geboren Hagenees 
voelde hij zich meteen 
thuis in het dorpse leven
tje aan de kust. 

Actief leven 
Dat Jaap Methorst er niet te
genop zag om zijn vrije tijd 
te vullen met velerlei taken 
en functies, kwam al snel aan 
het licht. Zo combineerde hij 
zijn werk als chef van de ad
ministratie bij de Zandvoortse 
politie met leiding geven aan 
het lokale reservekorps. Leuke 
tijden waar hij nu nog met veel 
plezier op terugkijkt. Vanwege 
zijn werk kwam hij in contact 
met Wim Buchel die aan de 
politie judolessen gaf. Buchel 
vroeg hem of hij niet iets voel
de voor een bestuursfunctie 
bij de toenmalige Nederlandse 
Budobond. Methorst is van 
1957 tot 1976 als secretaris en 
later als vicevoorzitter bij de 
bond actief geweest. In 1965 
begeleidde hij Anton Geesink 
in Rio de Janeiro, die daar zijn 
laatste wereldtitel veroverde. 
Met een brede grijns laat 
Methorst een vergeelde krant 
zien waarin vermeld staat hoe 
hij, door zijn voet op de weeg
schaal te zetten, Geesink iets 
meer gewicht (128 kilo!) toe
bedeelde, om zo indruk te ma
ken op de Japanners. Hij kan 

 

                       Jaap Methorst

Jaap Methorst

Tekst en foto Nel Kerkman

Weekendweer iets beter
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 19 19 19-20 20-21 

Min 12 13 13 12

Zon 20% 25% 35% 40%

Neerslag 10% 10% 10% 15%

Wind nnw. 4 nnw. 4 nnw. 4 nnw. 4

Al maanden achtereen zit
ten we opgescheept met een 
nagenoeg rotsvast luchtdruk
patroon. Onwrikbare en on
kreukbare hogedruk boven 
de onderkoelde Ierse wateren 
blijft onverminderd uitstralen 
richting Benelux en zorgt vrij
wel continu voor een noord
westelijke luchtaanvoer met 
zeer gematigde temperatu
ren. Waarom deze anticycloon 
juist domicilie heeft gekozen 
voor Ierland en omgeving is 
ook voor weerkundige weten
schappers een schier onver
klaarbaar gegeven. 

Achter een vrij actief koufront 
dat nog 20 millimeter wa
ter opleverde in Heemstede, 
stroomde afgelopen maandag 
polaire lucht uit over de noor
delijke Randstad die geen ho
gere dagtemperaturen toeliet 
dan 17 graden op de dinsdag. 
De noordnoordwester was 
soms even krachtig boven de 
Zandvoortse boulevard en met 
een aantal kleine doch pittige 
buien erbij voelde het ronduit 
koud aan soms. 

Stroperige hogedruk komt via 
het westen stapvoets naderbij, 
maar keer op keer gaat dit niet 
met overtuiging zodat een pe
riode met mooi nazomerweer 
andermaal wordt uitgesteld, of 
zelfs uitblijft.

Wolkenvelden die soms hard
nekkig zijn (en woensdagmid
dag motregen loslieten bij 
slechts 16 graden), relatieve 

kalmte in de lucht en af en 
toe de zon erbij, zijn de ken
merken van het weerbeeld 
het resterende deel van deze 
week. Eigenlijk is het prima 
bruikbaar weer al met al de
zer dagen, zonder dat het nu 
hoogzomers is zoals exact een 
jaar terug. 

Desalniettemin blijven de 
weerkaarten (vooral het 
Britse model volhardt) voort
durend aangeven dat het 
mooiere weer aanstaande is. 
Verschuift het hardnekkige 
hogedrukgebied zo’n ruime 
100 kilometer naar het wes
ten dan zit Nederland prompt 
in het schitterende weer. Wie 
weet vlot het wat meer gedu
rende het weekeinde.

Dan moet het weerbeeld wel 
iets fleuriger gaan ogen met 
waarschijnlijk meer zon en wat 
hogere temperaturen, zonder 
dat het echt puik strandweer 
wordt bij een matige aanlan
dige wind. Mocht de zon goed 
doorkomen zaterdag en zon
dag wordt het ruim 20 graden 
op een beschutte plek. Ook be
gin komende week blijft het 
weer vrij goed.

Zicht op actieve herfstdepres
sies richting Noordzeeregio 
met eventueel storm en zware 
buien is er niet voorlopig, hoe
wel de diepe depressies boven 
NoordEuropa zich op termijn 
wel beginnen te roeren.  

weerman Marc Putto

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?

Vraagprijs: € 237.500,= k.k.

Greeven, úw actieve NVM Makelaar!

In een heerlijke woonomgeving is deze half-
vrijstaande 2-onder-1 kapwoning gelegen in 
het oude en gezellige centrum van Zandvoort. 
De woning heeft veel te bieden zoals: een 
ruime woonkamer, karakteristieke keuken, een 
bijkeuken, 2 slaapkamers en 2 badkamers!

• Mogelijkheid van parkeren op eigen terrein 
(compacte auto);

• Geheel in goede staat van onderhoud;
• Woonopp. ca. 130 m2, bouwjaar ca. 1970.

Zaterdag a.s. OPEN HUIS van 11:00-13:00 uur!

Dit fraaie en zéér sfeervolle 3-kamer appar-
tement is gelegen op de 4e verdieping en  
op een steenworp van het strand. Het heeft 
een schitterend uitzicht over zee en kan zo 
betrokken worden.

• Fraaie schuifpui naar het zonnige balkon;
• Servicekosten € 200,= incl. voorschot  

stoken;
• Woonoppervlakte ca. 90 m2.

6-8
Zandvoort

Te huur aangeboden een modern, gestof-
feerd appartement gelegen op de 1e etage, 
bestaand uit een woon- en eetkamer, een 
moderne open keuken en een slaapkamer.  
Het heeft de beschikking over een eigen  
opgang en poort op de begane grond.  
Gestoffeerd en voorzien van een laminaat 
vloer, kleur kersen.
• Woonoppervlakte circa 40m2;
• Niet geschikt voor huisdieren en kinderen;
• Beschikbaar: per direct.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 

Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij 
tegen scherp tarief

De Ruyterstraat

Huurprijs:  € 750,= per maand excl. 

Zandvoort

Zeestraat

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

13
Zandvoort

Rozenobelstraat

CENTRUM!

HUUR

OPEN HUIS!
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NIEUW

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Carpaccio
Gamba’s Al ’Ajolli

Goulashsoep

Varkenshaas champignonsaus
Scharfilet

Mixed Grill

IJstruffels
€ 16,75

Wij heten u van harte welkom

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-��39 �478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

September Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Kung Po Ngau
 (Gesneden biefstuk 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*

Zaterdag 15 september

Karaoke
2e wedstrijd

Vanaf 21.00 uur

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Nog 4 weken
de (h)eerlijkste 

verse vis en
verse mosselen.

Die eet je bij Thalassa!

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

Reserveren: 023-5715660

GEZOCHT
 voor

OPEN GOLF ZANDVOORT

Ballenraper m/v 
 

Bent u de actieve oudere of ben jij 
de enthousiaste jongeling die
graag met onze ballenraper de ballen 
van het veld wil rijden.

Meld je dan nu schriftelijk of 
via e-mail aan bij :

Open Golf Zandvoort B.V.
T.a.v. Mw. D. Abspoel 
Duintjesveldweg 3
2041 TZ  ZANDVOORT
e-mail: administratie@opengolfzandvoort.nl
tel: 023-571 5743

‘Wie zichzelf voorbij holt komt zichzelf tegen.’ 
Marco Termes

(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

Exact vijftig jaar na het afscheid van de blauwe tram werd op 
dezelfde datum (31 augustus) een ode gebracht aan de peri-
ode dat Zandvoort een goede tramverbinding naar Amster-
dam had. De speciale expositie ‘Retourtje blauwe tram’ in het 
Zandvoorts museum werd op 31 augustus in de ontvangsthal 
van het raadhuis officieel geopend. 

Tekst en foto Nel Kerkman

Deze eervolle taak werd verricht 
door de heer J.C. de Wilde, auteur 
van het boek ‘Tussen Spaarnestad 
en Residentie’. Met een korte 
terugblik naar de blauwe tram 
opende hij de expositie.

Duo opening
In de hal van het raadhuis staat 
een levensgroot voorfront van de 
blauwe tram. Deze is gemaakt 
door SHG ’de blauwe tram’ en de 
accessoires bestaan uit originele 
trammaterialen. Het voorfront is 
in stukken vervoerd en later als 

Vaarwel ouwe blauwe
Try out trekt volle zaal

Heel knap was het dat het 
bijna twee uur durende pro
gramma – tenslotte was het 
een tryout – geen enkele 
keer onderbroken hoefde te 
worden. Het tempo lag hoog 
en vooral de nu al opvallende 
tekstvastheid is een groot 
compliment waard. Het stond, 
zoals al  aangegeven in een 
eerder interview, als een huis! 

De sketches en liedjes waren 
heel herkenbaar voor de doel
groep, vrouwen die eveneens 
over het algemeen de veertig 
gepasseerd zijn, maar ook de 
gelukkig volop aanwezige 

mannen weten dat zij niet 
meer zo strak in hun vel zit
ten als twintig jaar geleden! 
De sketch over het wegvallen 
van TVzenders en een com
puter die het niet meer doet, 
en dan proberen dit aan een 
mannelijke reparateur uit te 
leggen, liet aan duidelijkheid 
niets te wensen over. “Mannen 
willen dingen met een stekker, 
zonder enig gevoel!”

Van Hanny viel vooral de komi
sche kant erg op; haar mimiek 
en lichaamstaal brachten vele 
lachsalvo’s en een vergelijking 
met sterren als Jenny Arean en 

In een uitverkocht gebouw De Krocht heeft een enthousiast 
publiek volop genoten van de try-outs, die Hanny Kroeze en 
Annemarie Henselmans met hun nieuwe programma ‘Mid-
delbare Meiden in de steigers’ ten tonele brachten. Muzikaal 
ondersteund door Rob Roeleveld en Rob Hogenkamp brach-
ten zij ouderwets (in de goede zin van het woord) cabaret van 
hoog niveau. Ook letterlijk, want het decor speelde zich af op 
een bouwplaats met een behoorlijk hoge steiger, waarop de 
beide dames zich soms in allerlei bochten wrongen. 

Adèle Bloemendaal drong zich 
regelmatig op. Hilarisch was 
onder meer haar paaldans
act, waarvan de choreografie 
door Wil Heins, docente aan de 
Frank Sanders Academie, was 
verzorgd. Het (aftakelende) li
chaam kwam regelmatig zeer 
geestig ter sprake in sketches, 
zoals bij de tussentijds met een 
reisbureau bellende gynaeco
loog en het veel vaker gebruik 
moeten maken van allerlei 
lijstjes. De liedjes, waarin met 
name Annemarie (zij speelt de 
komende tijd tevens in de mu
sical Nijntje) met haar fraaie 
stem uitblonk, waren qua 
tekst ook heel divers. Het ‘toy 
boy’ lied en de ‘opvliegerssong’ 
stonden in schril contrast met 
het trieste lied ‘Berg maar op, 
want moeder is de laatste tijd 
wat suffig’, alsmede de wrange 
sketch over moeder in het ver
pleeghuis. De zeer plezierige 
avond werd afgesloten met 
het goede advies om je dro
men tot leven te brengen en 
de dingen vooral nu te doen.

Regisseur Jan Simon Minkema 
was na afloop heel tevreden over 
‘zijn’ meiden. “De lach valt op 
de juiste plek, want altijd maar 
afwachten is.” Rob Hogenkamp 
heeft er ook het volste vertrou
wen in: “Hier en daar gaan wij 
nog wat bijschaven, maar de re
acties van het publiek voelden 
aan als een warm bad.”

Mocht u deze voorstelling 
gemist hebben, dan kunt u 
de komende tijd de schade 
inhalen. Het programma is 
in ieder geval tot mei 2008 te 
bezichtigen in heel wat plaat
sen in Nederland. Kijk voor  
het gehele speelschema op 
www.middelbaremeiden.nl

een groot bouwpakket in elkaar 
gezet en is zeker de moeite van 
een bezichtiging waard. Echter 
dat kan alleen maar op door
deweekse dagen. Tijdens de 
opening zijn de diverse sprekers 
het erover eens “dat het gevoel 
waarom de tram zo bijzonder 
is, moeilijk is over te brengen. 
Je moet het zelf hebben erva
ren om mee te kunnen praten.” 
Na alle lovende woorden en na 
overhandiging van bloemen en 
cadeau’s wordt iedereen uitge
nodigd naar het Zandvoorts mu
seum te gaan om de expositie te 
bewonderen.

Terug naar toen
De perfect samengestelde ten

toonstelling roept bij de geno
digden herinneringen op naar 
die ‘goeie ouwe blauwe’. Was hij 
er nog maar! De heren Geijp en 
Groenveld (leden van SHG ‘de 
blauwe tram’) hebben, met veel 
gevoel voor details, de exposi
tieruimte omgetoverd tot een 
informatief centrum. Van kope
ren knopen, asbak, uniformen, 
tot aan een collage van emaillen 
bordjes waar de voorschriften op 
staan, niets is vergeten om een 
goed overzicht te geven van het 
tramvervoer. Ook is er veel inge
lijst fotomateriaal aanwezig. Als 
sluitstuk van de opening staat 

een oude NZH bus klaar om 
belangstellenden naar het NZH 
Vervoer Museum in Haarlem te 
brengen waar de blauwe tram in 
het echt te bewonderen is.

Expositie
Voor iedereen die ooit op de 
houten bankjes op de cadans 
van de wielen hebben mee 
gehobbeld, is een bezoek aan 
het Zandvoorts museum een 
herkenning. Maar ook voor de 
jeugd is de expositie zeer zeker 
een leerzame kennismaking over 
een verdwenen tramverbinding. 
De expositie is tot 4 november te 
zien in het Zandvoorts Museum, 
Swaluëstraat 1, op woensdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Middelbare Meiden Hanny Kroeze en Annemarie Henselmans

Sabine Huls bedankt de heren Geijp, Groenveld en De Wilde voor hun medewerking

Laureaten Prinses Christina 
Concours in Protestantse kerk

Komende zondag is een speciaal concert in de reeks Kerkplein-
concerten in de Protestantse kerk aan het Kerkplein. De lau-
reaten van het Prinses Christina Concours zullen een aantal 
klassieke werken van onder andere Schubert, Rachmaninoff, 
Schumann en Mozart ten gehore brengen.

Het Prinses Christina Concours 
is een jaarlijks concours dat 

klassieke muziek, jazz en com
positie tracht te promoten on

der jongeren van 12 tot en met 
19 jaar. In Zandvoort treden 
voor u op: Elena Emelianova 
(viool), Aron Tringali (piano), 
Laura Trompetter (marimba, 
een soort xylofoon) en Lilian 
Farahani (sopraan) die door 
Menno Boogaard op de piano 
begeleid zal worden.

Het concert, dat zoals ge
woonlijk gratis is, begint om 
15.00 uur. 



  
Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting

De nieuwe collectie
Schilderijen is binnen!

Onze Leidse heeft Klasse!
Belegen Leidse kaas

echt anders, echt smaak.
 Nu 500 gram voor € 3,95

De hele maand september:
Varkensschnitzels 

Naturel of gepaneerd
4 stuks € 5,00

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

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
  Zwitserse appelvlaai 
van 12,95 voor 11,50

en op vertoon van de ZandvoortPas  
het 2de kopje koffie gratis 

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 0235735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% extra korting op 
onze zomeropruiming!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Keuken geopend tot 1 oktober. 
Op vertoon van Zandvoortpas bij 
dinere en glas huiswijn of pils gratis.

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Stukje mediterranée aan zee

Ontbijt, lunch 
of diner

betaalbaar 
genieten aan zee!
Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

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 391

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 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 ZandvoortPas houders bij 

een diner een gratis kopje koffie.

Strandpaviljoen 9
Tel. 023 - 571 8888

Maandag t/m vrijdag
Dagschotel: € 7,50

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

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

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

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren

Leverkaas+
Fricandeau+
Cornedbeef

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting op een 
Wellness kadobon
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

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

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

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

Voor houders van de ZandvoortPas:

Een fles huiswijn voor € 12,- i.p.v. € 14,50!
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu 

ook op:
www.zandvoortpas.nl 
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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.

Dwalend over het platteland van Spanje tracht hij 
het onrecht te bestrijden en zodoende beroemd te 
worden. Echter, door zijn onpraktische daden maakt 
hij zich eerder min of meer belachelijk. Op zijn trek
tocht wordt hij vergezeld door zijn dienaar en buur
man Sancho Panza, een kleine boer die analfabeet 
is. Sancho is echter niet dom en beseft zich terdege 
dat Don Quijote niet helemaal goed bij zijn hoofd 
is. Zijn interesses en zwakheid voor de geneugten 
des levens, zoals eten en drinken, maken echter dat 
hij Don Quijote trouw volgt.

Dat Don Quijote niet alles op een rijtje heeft blijkt 
uit de waanvoorstellingen die hij heeft: hij ziet wind
molens aan voor reuzen, herbergen voor kastelen, 
schapen voor een leger, een hoertje voor prinses. Deze 
fictie stuit echter steevast op de nuchtere ideeën van 
Sancho, die de wereld ziet zoals zij is. Deze tegenstrij

digheid is het hoofdthema van het boek en tevens de 
bron van een groot deel van zijn humor.

La Macha ligt zo’n 60 kilometer van Madrid en is 
de grootste herkomstbenaming van Spanje en zelfs 
het grootste wijnproducerende gebied ter wereld. 
Met een totaal areaal van 191.699 hectare wijngaard, 
werkelijk een enorm aantal, zorgt het ervoor dat een 
groot deel van alle wijn die geproduceerd wordt in 
Spanje hier wordt gemaakt. Het is een ideaal wijn
bouwgebied omdat de kwaliteit van het fruit, de 
rijpingscyclus en de wijnstokken uitzonderlijk goed 
zijn.

La Mancha is zo’n 80.000 km2 groot maar ondanks 
zijn oppervlakte een van de meest dunbevolkte re
gio’s van Spanje. Een van de oorzaken hiervan is het 
warme zomerse landklimaat met weinig neerslag en 
dus de extreme droogte die dit gebied kent. De naam 
La Mancha komt dan ook van het OudArabische 
woord ‘AlManxa’ dat ‘uitgedroogd land’ betekent. 
Ondanks de droogte worden er veel graan verbouwd 
in La Mancha. De typische ‘Don Quijote molens’ zor
gen voor de verwerking hiervan. Naast graan en wijn 
worden inkomsten verkregen uit schapenmelk. De 
beroemde Manchego kaas wordt namelijk ook in 
deze regio gemaakt.

Het gebied La Mancha is bij nagenoeg  
iedereen bekend. Immers, wie kent niet de  
beroemde roman van Cervantes: Don Quijote 
de La Mancha? Het boek beschrijft de avonturen  
van een edelman die, door het lezen van 
te veel ridderromans, zijn verstand is kwijt-
geraakt en denkt dat hij een dolende ridder is.

Wijnstreek onder de loep: La Mancha

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
2
3
4
5
6
7
8
9

De wijn van deze maand heb ik gekocht bij 
Wijnkoperij In de gevulde Flesch te Heemstede en 
komt van Finca La Estacada. Dit is een moderne 
bodega in één van de koelste (voor zover je hiervan 
kunt spreken) regio’s van La Mancha. De rijping 
van de druiven verloopt hier langzamer. De wijn 
van deze maand is voor 100% gemaakt van de 
Tempranillo druif en heeft 6 maanden gerijpt op 
Amerikaans eiken. De wijn heeft een kersenrode 
kleur met een paarse rand. Het is een krachtige 
wijn met een duidelijke geur van zwarte bessen. 
De smaak is vol, vlezig en krachtig, met fruit en 
aangename tannines. Uitstekend om te drinken 
bij rood vlees.

Wijn van de maand:
Finca La Estacada – La Mancha – Spanje  2004 
Per fles € 7,75

J. van Gelder (vinoloog)

De molens in de wijnstreek La Mancha; 
Don Quichote zag ze aan voor reuzen

Zandvoort
September 2007

Uitagenda
Holland Casino

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Zaterdag 1 september  21.30 - 01.30 
DJ Thomas 
Zondag 2 september 17.30 - 22.00 
NME Events 
Vrijdag 7 september 21.30 - 01.00 
Mike Peterson 
Zaterdag 8 september 21.30 - 01.30 
DJ 2 to you 
Zondag 9 september 17.30 - 22.00 
Amy & Paolo 
Donderdag 13 september vanaf 20.00 uur
Special Party ‘Feel good Night’ met optreden 
van Joyce Stevens en Ingram Washington
Vrijdag 14 september 21.30 - 01.00 
NME Events 
Zaterdag 15 september 21.30 - 01.30 
Move
Zondag 16 september 17.30 - 22.00
Fresh!
Vrijdag 21 september 21.30 - 01.00 
NME Events 
Zaterdag 22 september 21.30 - 01.30 
DJ Thomas 
Zondag 23 september 17.30 - 21.30 
Tommy Thompson 
Woensdag 26 september vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day ‘New York Fashion Night’ 
Vrijdag 28 september 21.30 - 01.00 
Joyce Stevens 
Zaterdag 29 september 21.30 - 01.30 
Live act met Christoph Volker 
Zondag 30 september 17.30 - 22.00 
Fresh!

Feesten & Events

Woensdag 26 september

Special Ladies Day
New York Fashion Night
Voel en ervaar de wereldstad New York met dit 
spectaculaire programma:

• Jaren ’40 sound met Babette Van Veen
• Fashionshow met galajurken 
• Proeverij van mousserende top wijnen

September: Champagne!
Bestelt u het speciale Champagne 
menu van het Black Board dan 
ontvangt u per tafel een fl esje 
Lanson Champagne gratis.

Kijk voor reserveringen en het menu op 
www.hollandcasino.nl/zandvoort

Kom deze avond en ’Get in the mood’ met 
heerlijke ’Feel Good’ jazzmuziek. 

• Joyce Stevens en Ingram Washington 
met live band

• Gratis entree vanaf 20.00 uur

Donderdag 13 september

Feel Good Night

Vanaf 20.00 uur

Wedden dat het heel 
leuk gaat worden? 
Deze maand zijn er voldoende redenen om 
eens gezellig bij Holland Casino Zandvoort 
langs te komen.

• Bestel één 2-gangendiner en ontvang een 
actiefi che met kans op een mooie prijs

• Iedere nieuwe gast ontvangt een 
leuk zomers cadeautje

• Dagelijks (m.u.v. maandag) vanaf 
20.00 uur een Sit & Go Pokertoernooi 
met speluitleg, zaterdag en zondag 
vanaf 14.00 uur

Vanaf 20.00 uur

Bonus Jackpot 
september 
Geniet van de nazomer 
op een geweldige 
Aprilia Scooter!
Maak kans op 1 van de 15 scooters.

Deze prijs kunt u winnen op de speciale 
Bonus Jackpot speelautomaten.

Behang- en 
schildersbedrijf 

Arnold 
Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 0654 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. 

Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
0653498304 

www.trade-ard.nl

Kabelinternet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Repit, totaal service 
voor computergebruikers.  

0235719666 of 
0644696001. ;

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

Schilderles 
in atelier ’T Zand. 

Voor aquarel, 
olie of acryl. 

Kleine groepen. Avond, 
middag of ochtend. 
Tel: 5716183 of email: 
monade@casema.nl

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen.
Lage prijzen en 

uitstekende referenties!
Bel voor een vrijblijvende 

offerte: 5747179 of 
062747 2920 (Zandvoort)

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

Klok, +/ 1890, 
regulateur, €350. 

Tel. 5746237

Te koop: 
3 spiegels. 30x108cm 

(licht beschadigd) 
€5, 55x110cm €15, 

109x121cm €25. 
Tel. 0612043022

................. 
Nieuw in Zandvoort: 

De Dierenwinkel, 
Burg. Engelbertstraat 90a. 

Ook op zondag open, 
vrijdag koopavond.

Tel. 5738808
.................
Te koop: 

SMC draadloze router 
met ingebouwd 

ISDN/ADSL modem. 
Prijs €30 (Nwpr. €85). 

Tel. 0646046026
.................
Te koop: 

56delig servies, €8,50. 
KTV Aristona 50cm, €35. 

Antwoordapp. op 
microcassette, €10. 

Tel. 5713509
.................
Gezocht: 

Academicus, 
niet rokend, 

zoekt woonruimte 
in Zandvoort voor 
langere termijn. 

Huurprijs ca. € 750. 
Tel. 0618111446

ZANDKORRELS
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I Know Where It’s @

  

Zaterdag 8 september:
Scouting is veel meer dan Kampvuurtje stoken, toch
ten lopen en torentje bouwen! Om dat te bewijzen 
houdt Scoutinggroep The Buffalo’s een open dag. 
Van 12.00 tot 17.00 uur kan iedereen actief meedoen 
met alles wat de Scoutinggroep te bieden heeft. Trek 
dus oude kleding aan, want je kunt weleens vies 
gaan worden! Het clubgebouw bevindt zich aan de 
Duintjesveldweg, een zijpad van de Thijsseweg. Kijk 
voor meer info op www.thebuffalos.nl

Zaterdag 8 september:
DJ Rob draait aanstaande zaterdag in Café de 
Bierburcht boven de Hema in Zandvoort. Van 
22.00 tot en met 03.00 uur draait hij de lekkerste 
muziek voor jou! Geef je over aan de hits aan het 
Raadhuisplein.

Zaterdag 8 en zondag 9 september:
Meer zin in vette auto’s? Ga dan dit weekend naar 
de GTO Grand Prix Classic 2007. Historische auto’s 
laten zich van hun beste kant zien. Race motorfiet
sen, de beroemde Koniservicebus en de originele 
Lotusbestelbus… ze komen allemaal in actie op het 
circuitpark Zandvoort aan de Burgemeester van 
Alphenstraat 108.

Zondag 9 september:
Lekker lounchen met Gusto Groovy Sunday bij 
Strandtent Rapa Nui. Op het randje van Zandvoort 
en tegen Bloemendaal aan. Geniet met Bas Jansen 
en Hoes Junior. Van 16.00 tot 12.00 uur bij kan je 
gratis terecht bij Rapa Nui, Boulevard Barnaart 27.

Insomnia. Slapeloosheid. We 
hebben er allemaal wel eens 
last van gehad. Gelukkig ben 
ik over het algemeen een 
goede slaper. Ga nooit echt 
vroeg naar bed, en voordat 
ik ga slapen lees ik vaak nog 
even een boek. Dan val ik 
binnen 20 minuten in slaap. 
Meestal. Maar er zijn ook 
van die nachten dat ik maar 
niet in slaap kan vallen. Heel 
frustrerend. Ik heb het bij
voorbeeld als ik de volgende 
ochtend heel vroeg op moet, 
dan ben ik bang om me te 
verslapen. Vervolgens lig ik 
bijna de hele nacht wakker, 
maar tegen de ochtend ben 
ik zo moe dat ik in slaap val. 
Een half uur later gaat de 
wekker. Of wanneer ik ten
tamenstress heb of gewoon 
stress zonder tentamen. 
Maar de meeste keren dat ik 
zo’n slapeloosheidsnachtje 
heb, komt dat doordat ik veel 
aan m’n hoofd heb. 

Lijstjes maken. Dat is de 
oplossing, hoorde ik laatst 
tijdens een RTLprogramma. 
Al je huishoudelijke taken, 
verzekeringen, weekplan
nen, maandplannen, herin
neringen op lijstjes. Voor 
een opgeruimd huis en een 
opgeruimd geweten. Werk je 
lijstjes per dag af en je slaapt 
als een roosje. 

Ik maak, geloof ik, mijn hele 
leven al lijstjes. Het probleem 
is alleen dat ik een enorme 
‘to do list’ heb, maar dat de 
taken vervolgens eindeloos 
op het lijstje blijven staan. 
‘Nieuwe woonruimte zoe
ken’ staat er bijvoorbeeld op. 
Je kan zoeken naar nieuwe 
woonruimte wat je wilt, maar 
het kan pas van het lijstje als 
ik een nieuw huis heb. 

Gisteren stond er ‘column 
schrijven’ op mijn lijst. Maar 
ik had geen inspiratie voor 
een column. Komt vanavond 
wel, dacht ik. Het kwam niet. 
Ik ging naar bed, maar kon 
niet in slaap komen. Uren 
wakker gelegen. Er stond 
namelijk nog een taak op 
mijn lijstje.

Back to life

Column

Stephanie

… voor Ruben 22 jaar
TukTuk-chauffeur

en alles daar omheen, zat er 
bij Zack al vroeg in. Jarenlang 
speelde hij met ontzettend 
veel plezier bij theatergroep 
Wim Hildering. “Ik ben als jong 
mannetje begonnen en zo ver
der gegaan!”, vertelt Zack. 

Bij Wijze Van
De vrienden Zakaria, Marc, 
Joeri en Anouk leerden el
kaar drie jaar geleden ken
nen op de Amsterdamse 
Theateracademie. Hoewel er 
op school veel voor de klas 
werd gespeeld, hadden de 
jongeren de ambitie om ook 
naast school met elkaar op het 

podium te staan. “Vrienden 
vroegen altijd: wanneer kun
nen wíj je nou een keer zien?”, 
vertelt Zack lachend. “We be
sloten om samen iets op te 
zetten en gelukkig verliep dat 
hartstikke goed. We treden 
nu regelmatig op en hebben 
er alle vier erg veel plezier in!”, 
aldus Zack.  

Voorstelling
Natuurlijk is er niks leuker 
dan in ‘eigen dorp’ optreden 
en heeft Zack dat dan ook 
voor elkaar weten te krijgen. 
Zaterdag 15 september zal 
‘Bij Wijze Van’ twee uur lang 

In the Picture…

Wat gebeurt er als vier jonge, 
talentvolle theatermakers 
het idee koesteren een caba-
retgroep op te zetten? Juist, 
dan wórdt deze opgezet! Een 
jaar geleden besloten Zaka-
ria, Marc, Joeri en Anouk ca-
baretgroep ‘Bij Wijze Van’ in 
het leven te roepen. Sinds-
dien treedt de groep met re-
gelmaat en veel succes op. 

Één van de groepsleden van 
‘Bij Wijze Van’ is de 26ja
rige Zakaria (bijnaam: Zack). 
Hij heeft jaren in Zandvoort 
gewoond, tot hij een aantal 
jaar geleden besloot naar 
Amsterdam te verhuizen in 
verband met zijn studie. De 
ambitie voor acteren, theater 

op het podium van De Krocht 
schitteren. Hoewel hij niet te
veel over de voorstelling wil 
verklappen, licht Zack toch 
een tipje van de sluier op: “We 
hebben vier solo stukken ge
schreven die op een bepaalde 
manier met elkaar verbonden 
zijn. Elk stuk duurt een half 
uur.” Het eerste deel, dat door 
Zack zelf wordt uitgevoerd 
heet bijvoorbeeld ‘Hassan en 
zijn Grietje’. Enthousiast ver
telt Zack over het stuk: “Het 
gaat over een Marokkaanse 
jongen die haring verkoopt 
op het strand. Ik werk zelf al 
jarenlang in de viskraam van 
Vis van Floor, dus het idee lag 
voor het oprapen!”, aldus Zack 
tot slot. 

Benieuwd naar de rest van de 
voorstelling? Kaarten à €10,00 
zijn te koop bij Bruna. Wees er 
snel bij, want op is op! Aanvang 
De Krocht: 20.00 uur. 

Cabaretgroep 

Bij Wijze Van

Heb je ff …

Waar kennen we jou van? 
“Sinds een aantal weken werk ik voor de TukTuk Company. 
Drie dagen in de week ben ik chauffeur van een TukTuk in 
Zandvoort en Amsterdam. Een studiegenootje van me had 
dit vorig jaar gedaan en raadde mij het baantje aan, toen ik 
vertelde dat ik wat extra geld wilde verdienen en niet binnen 
wilde zitten in de zomer. Een baantje als TukTuk-chauffeur 
bevalt wel goed!”
 
Wat doe je verder nog in het dagelijks leven?
“Ik studeer Psychologie in Amsterdam, derde jaar nu. Ik woon 
in Amsterdam op kamers. Verder hou ik erg van uitgebreid 
uiteten gaan. Echt stappen vind ik niet meer zo interessant, 
het lijkt allemaal zo op elkaar.”

Wat maak je zoal mee als TukTuk-chauffeur?
“In Amsterdam maak ik veel dronken toeristen mee, die een 
ritje willen maken tijdens het uitgaan. En mensen vertellen 
snel persoonlijke dingen aan je als chauffeur, merk ik.”

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

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

(Veranderingen)  
cursus/actiViteiten 

programma
Het Zondagmiddagpodium
Het Zondagmiddagpodium van zondag 30 sep-
tember is verplaatst naar zondag 7 oktober. Het 
optreden van het Zwanenkoor komt hierdoor te 
vervallen, hier in de plaats treed Wendy Molè  deze 
middag voor u op. Kaarten zijn vanaf heden te re-
serveren.

dans
Sexy korte rokken, romantische jurken gedragen 
door professionals en BN-ers, zie daar een aan-
tal ingredienten van ‘Dancing with the Stars’. Wie 
kan er niet bij het programma wegdromen? of 
u nu wel of geen dans professional wilt worden: 
Dansschool Rob Dolderman nodigt u uit voor 
een (hernieuwde) kennismaking met de ballroom; 
quickstep, Engelse en Weense wals, tango en slow 
foxrot en latin: chacha, rumba, jive, paso doble en 
samba. Samen met plezier over de vloer zwieren 
en misschien stiekem wegdromen op uw favoriete 
muziek. Wacht dan ook niet langer, maar schrijf in 
voor het seizoen 2007-2008.

Data - 16-09-2007 t/m 20-04-2008
Tijdstip - 19:00 tot 20:15 uur.
Prijs  - € 199,00

Buikdansen
Buikdansen is een oeroude dansvorm. De bewegin-
gen worden gestuurd vanuit de buik en het bekken; 
je centrum. Hoewel de nadruk ligt op heupen en 
bekken, is je hele lichaam in beweging en worden 
alle spieren gebruikt. Hierdoor kom je lekkerder 
en soepeler in je vel te zitten. Doordat je met een 
scala aan bewegingen, gevoelens en emoties je eigen 
dans kunt vormgeven, kom je bij je eigen kracht en 
sensualiteit. Deze dans is voor iedereen geschikt 
en haalt je kracht en schoonheid naar boven. Het 
is een manier van lichaamsbeweging waar je vrolijk 
en energiek van wordt.

Data  - 25-09-2007 t/m 04-12-2007
Tijdstip  - 20:15 tot 21:30 uur.
Prijs  - € 45,00

U kunt zich nu inschrijven voor alle cursussen uit 
ons aanbod. Helaas is dit digitaal nog niet mogelijk, 
maar wel telefonisch of via het formulier in ons 
programma boekje seizoen 2007-2008

Tot ziens bij Pluspunt!!

Zakaria op het toneel 

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl
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Donderdagavond 13 september

 Licht en ruim 2-kamer hoekappartement op de tweede etage 
met balkon op het westen. 
•  Dit appartement is verbouwd tot een ruime studio. 

Woonoppervlakte ca. 55 m2.
•  Fraai uitzicht op zee.
•  Geheel v.v. kunststof kozijnen met isolatieglas.
•  L-vormige woon/slaapkamer met openslaande deuren naar 

balkon.

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

De Ruyterstraat 34

Op deze avond 

stellen wij u in de 

gelegenheid om 

deze woningen 

zonder afspraak 

te bezichtigen.

Aan de boulevard ligt dit ruime 4-kamerappartement op de 
derde verdieping met balkon op het zuiden en vrij uitzicht op 
zee. Woonopp. 90 m2.
•  Woonkamer met open haard, parketvloer en balkon.
•  3 royale slaapkamers.
•  Ruime separate berging op begane grond.
•  50 meter van het strand.

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

Karel Doormanstraat 10/6

Zeer royale 30’er jaren hoekbovenwoning met L-vormige zon-
nige woonkamer van 36 m2 met open haard, open woonkeuken 
en 2 slaapkamers v.v. dakkapellen. Deze goed onderhouden 
woning bestaande uit 2 woonlagen beschikt over een groot 
balkon en heeft vrij uitzicht (geen overburen). 
• Woonopp. ca. 100 m2.
• Vernieuwde badkamer. 
• Veel bergruimte. 
• Geen servicekosten.

Vraagprijs €209.000,- k.k.

Dr. C.A. Gerkestraat 49 rood

Ruim voormalig 4-k. appartement met uitzicht op boulevard 
en zee. Balkons aan zee- en landzijde. Totale woonoppervlakte 
100 m2. Evt. garage ter overname in tegenoverliggend complex.

• Royale woonkamer met eiken parketvloer en open haard.
• Keuken met granieten blad en inbouwapparatuur.
• 2 slaapkamers met toegang naar balkon (oost en west).
• Lift in gebouw aanwezig.

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 22/1

In rustige en kindvriendelijke woonwijk gelegen goed onder-
houden woonhuis met voor- en fraai aangelegde achtertuin 
met stenen berging en achterom. Vrij uitzicht over plantsoen. 
Ligging nabij duingebied.
• 4 ruime slaapkamers.
• Buurtwinkelcentrum in directe omgeving.
• Woonoppervlakte ca. 120 m2.

Vraagprijs € 292.500,- k.k.

Fahrenheitstraat 51

 Royaal en zonnig 3-kamer appartement met GROOT balkon op 
het zuiden (ca. 11 x 1,2m).
•  Het appartement heeft een woonopp. van 90 m2 en beschikt 

over 2 RUIME slaapkamers van 5 x 3,30 m waarvan 1 met 
aangrenzende badkamer.

•  Inpandige berging op begane grond.
•  Zeezicht vanaf balkon.
• Centrale ligging nabij dorpskern.

Vraagprijs € 198.500,- k.k.

Passage 3/8

In complex “Residence Prinsenhof” midden in het dorpscen-
trum ligt deze moderne 3-k. maisonnette met balkon en terras 
op het zuiden.

• Bruto oppervlakte ca. 85 m2.
• Zonnige woonk. v.v. laminaat en toegang naar terras.
• 2 slaapkamers waarvan één met balkon.
• Evt. garageplaats ter overname.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Pakveldstraat 23

Wonen in hartje Zandvoort! Midden in het centrum ligt op de 
bovenste verdieping dit fraaie penthouse met groot zonneterras 
op het westen en vrij uitzicht over het dorp. Alle voorzieningen 
binnen handbereik. 
• Bouwjaar 1999.
• Slapende VvE, dus geen servicekosten.
• Berging in de onderbouw.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Schoolstraat 2
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Open Huizenroute van 19:00 - 20:30 uur

Charmant en zeer goed onderhouden vrijstaand woonhuis uit 
1914 met fraai aangelegde achtertuin gesitueerd in een rustige 
en gewilde buurt in Zandvoort-Zuid.
•  Lichte woonkamer met open haard en serre (ca. 27 m2).
•  Aparte eet/werkkamer met openslaande deuren naar de 

achtertuin.
•  2 slaapkamers met kastenwand, waarvan één met ruim 

balkon op het zuiden.

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Brederodestraat 28

In het hartje van Zandvoort op de derde verdieping in het klein-
schalige appartementencomplex van Residence “Oranjestaete” 
gelegen zeer riant driekamer-appartement met zonneterras op 
het westen (ca. 20 m2) en afgesloten garage in de onderbouw. 
Alle voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer, station, 
strand en duinen in de direkte omgeving. Woonoppervlakte 
ca. 115 m2.

Vraagprijs € 435.000,- k.k.

Oranjestraat 8a

Uitstekend onderhouden vrijstaande 20-er jaren woning met 
oprit, zomerhuis, voor- en achtertuin gesitueerd in de rustige 
Parkbuurt nabij strand en centrum. Ideaal object voor verhuur, 
maar tevens prima geschikt als ruime gezinswoning.
• Goede parkeermogelijkheden.
• Woonoppervlakte 130 m2.
•  Extra zijkamer op de begane grond (prima geschikt als werk- 

of speelkamer).

Vraagprijs € 465.000,- k.k.

Oosterparkstraat 3

Aan de rand van het “Groene Hart” van Zandvoort ligt dit 
halfvrijstaande woonhuis met nieuw aangebouwde serre. 
Fraai aangelegde achtertuin met zomerhuis en achterom.

• Moderne keuken met inbouwapparatuur.
• 4 slaapkamers en 2 balkons.
• Veel originele details nog aanwezig.
• Zomerhuis evt. geschikt aan kantoor/ praktijkruimte.

Vraagprijs € 474.500,- k.k.

Kostverlorenstraat 51

In perfecte staat van onderhoud en met behoud van originele 
details, gerenoveerd vrijstaand en pittoresk landhuisje met tuin 
rondom, ruime parkeergelegenheid op eigen grond en vrijst. 
stenen garage (met mogelijkheid tot zomerhuis). In 2005 is de 
woning geheel professioneel ver(nieuw)bouwd. Rustig gelegen 
in opnieuw ingerichte Parkwijk aan de zuidkant van Zandvoort. 
Karakteristiek wonen met hedendaagse comfort en luxe.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Westerparkstraat 10

Vrijstaande villa met oprijpad, garage en een heerlijke tuin 
rondom, gesitueerd aan het einde van de Zuid-boulevard. 
Schitterend uitzicht over zee, strand en uitgestrekt duingebied. 
Totaal 4 verdiepingen (inclusief een groot souterrain). Op de 
begane grond aan de achterzijde uitgebouwd met een serre. 
Woonopp. ca. 290 m2.

Vraagprijs € 1.495.000,- k.k.

Boulevard Paulus Loot 103

In de dorpskern van Zandvoort op 300 m van het strand, uit-
stekend gesitueerd, op de tweede verdieping van Residence 
“Oranjestaete”, riante driekamer-hoekappartement (ca. 162 m2 
incl. terras) met inpandige garage. Het appartement heeft een 
speelse indeling, een groot en besloten terras op het westen en 
is dermate goed ingericht dat een maximum aan wooncomfort 
wordt verkregen. Bouwjaar 1992.

Vraagprijs € 459.000,- k.k.

Oranjestraat 6a

“Luxe wonen aan zee”. In het luxueuze appartementencomplex 
Nieuw Duynen dat midden in de zeereep van Zandvoort is 
gesitueerd, ligt op de 2e woonlaag dit moderne 3-k. apparte-
ment met groot zonneterras. In de onderbouw van het complex 
bevinden zich de berging en eigen parkeerplaats. Totale woon-
opp. 110 m2. Panoramisch uitzicht op strand, zee, duinen en 
boulevard.

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

Brederodestraat 231

Moderne en royale maisonnette met verrassende indeling en 
eigen entree gelgen in het centrum. Zonnige, royale living met 
houten vloer, moderne open keuken v.v. diverse apparatuur.

• 3 slaapkamers.
• Dakterras op het zuiden.
• Geen servicekosten.
• Zeker een bezichtiging waard!

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Schoolstraat 6c
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Monsterscore softballers
De softbalheren van ZSC hebben de thuiswedstrijd tegen DSS 
2 afgesloten met een 23-0 overwinning. Het was niet alleen de 
eerste wedstrijd waarin de tegenstander niet tot scoren kwam, 
maar ook de grootste overwinning van de laatste drie jaar.

Al in de eerste inning was duide
lijk dat de werper van DSS onvol
doende capaciteiten had om de 
ZSCaanval te kunnen weerstaan. 
Op basis van tien honkslagen 
kwam ZSC al op een 100 voor
sprong onder andere door een 
homerun van Alex Verhoeven. 

Softbal

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl Vervolg gemeentelijke publicatie week 36 

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

In de 2e slagbeurt bleef de score 
beperkt tot drie runs, maar in de 
derde slagbeurt was het hek van 
de dam en passeerden opnieuw 
zeven ZSCers de thuisplaat waar
door het 200 werd. Homeruns 
van Verhoeven en Peter Douma 
bepaalde de einstand na 4½ in

ning op 230. Tjeerd Buijs was 
de winnende werper met 1x3
slag, 0x4wijd en 4 honkslagen 
tegen, terwijl zijn veld twee fou
ten maakte. Buijs, Verhoeven en 
Douma sloegen 4 honkslagen 
uit 4 slagbeurten en scoorden 
dus een gemiddelde van 1.000.     
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Voetbal (zondag) Voetbal (zaterdag)

SV Zandvoort zondag medekoploper

Nieuw waren een paar spe
lers die in het verleden bij TZB 
hebben gespeeld. Zij kwamen 
van Wijk aan Zee terug naar 
Duintjesveld en zijn een wel
kome aanvulling voor met 
name de jonge spelers die 
Buytenhek vorig jaar in zijn 
ploeg had. “We zijn duidelijk 
gegroeid en met de nieuwe 
spelers erbij is er meer routine 
in de ploeg gekomen. Niet al
leen dat, ook de jonge spelers 
zijn gegroeid en dat is zeer 
prettig om te zien”, blikte de 

oefenmeester aan het einde 
van de wedstrijd terug.

Twee keer Roberts
Zandvoort begon zeer sterk 
aan de ‘klus’ Velsenoord. Al 
snel (zesde minuut) kon Justin 
Roberts de goede richting vin
den en de keeper het nakijken 
geven, 10. Een tiental minuten 
later kreeg Roberts, die zijn vo
rige seizoen door een ernstige 
blessure volledig de mist in zag 
gaan, de bal via de handen van 
de keeper uit een strakke voor

Na de aftrap van de nieuwe competitie heeft het elftal van trai-
ner Berry Buytenhek zich als medekoploper in de vierde klasse 
gemeld. Het behoorlijk vernieuwde zondagelftal won vrij ge-
makkelijk met 4-2 van FC Velsenoord.

zet van Faisel Rikkers. Roberts 
wist precies wat hij daarmee 
moest doen en schoot de 2
0 binnen. De dubbele voor
sprong was slechts van korte 
duur. Door niet doortastend 
ingrijpen was de voorsprong 
vijf minuten later weer gere
duceerd tot één, 21. Nog voor 
rust kon Zandvoort weer opge
lucht ademhalen. Verdediger 
Stein Stobbelaar slalomde 
door de verdediging van de 
Velsenaren alsof hij nooit iets 
anders doet, 31.

Venijn
De tweede helft had het venijn 
in de staart. Iedereen hield al 
rekening met een mooie over
winning, echter drie minuten 
voor het einde wilden de gas
ten daaraan niet meewerken. 
Keeper Sander v.d. Wal werd 
voor de tweede keer verschalkt 
en de spanning was absoluut 
terug. Helemaal toen nog 
geen minuut later de bal gede
cideerd door de scheidsrechter 
op de penaltystip werd gelegd. 
V.d. Wal had echter naar zijn 
collega van de zaterdag ge
keken en ranselde de bal uit 
zijn doel. Aanvoerder Michel 
van Marm tilde in de achtste 
minuut van de blessuretijd de 
stand nog naar 42. Zandvoort 
had zich van zijn beste kant la
ten zien.

Voetballers aangeslagen

Het was een goede start die 
onze plaatsgenoten lieten 
zien. Voornamelijk speelde het 
spel zich af op de helft van het 
Mijdrechtse Argon en dat is wat 
je als supporter graag ziet. Veel 
kansen kwamen daar echter 
niet uit voort. Toch zou Argon 
onder de druk bezwijken. Voor 
de geblesseerd uitgevallen 
Arend Regeer kwam Raymon 
Hölzken in het veld. Nog geen 
twee minuten later had hij de 
bal, na een strakke voorzet van 
Ajunior Nigel Berg, achter de 
keeper van Argon gewerkt, het
geen een op dat moment ver
diende voorsprong betekende, 
10. Hierna probeerden de gas
ten op gelijke hoogte te komen 
maar tot de rust bleef het bij 
deze stand.

Onverkwikkelijke zaken
De tweede helft bracht een com
pleet ander beeld. Zandvoort 
moest achteruit en het werd 
slechts een kwestie van tijd tot 
de gelijkmaker zou vallen. In de 
71e minuut sloeg de vlam in de 
pan. Een doorgebroken speler 

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen verliep voor de za-
terdagselectie van Pieter Keur niet bepaald naar wens. Enkele 
van zijn jonge spelers werden mentaal volledig door de bezoe-
kers in elkaar ‘geschopt’. De leeg geknokte formatie, met uit-
blinker Michel van Kampen voorop, moest met 1-3 het hoofd 
buigen voor Argon.

van Argon werd in het straf
schopgebied onderuit gehaald: 
strafschop. De in bloedvorm 
stekende keeper Michel van 
Kampen (die zijn ploeg menig 
keer overeind hield) stopte de 
penalty in tweede instantie. 
De penaltynemer trapte echter 
door en raakte Van Kampen hard 
op de schouder. De vader van de 
keeper sprong toen het veld in 
om verhaal te halen. Hierdoor 
ontstond een massale duw en 
trekpartij die uiteindelijk in der 
minne werd gesust. Toen een 
aantal minuten later Dennis 
Keuning met twee keer geel de 
kleedkamer kon opzoeken, was 
Zandvoort een geslagen ploeg. 
Ook de uitlatingen over ernsti
ge ziekten, die vooral de jongere 
Zandvoortse spelers naar hun 
hoofd kregen geslingerd, zorg
den voor een grimmige sfeer. 
Nadat Argon met 3 doelpunten 
het lot van Zandvoort bezegel
den, was het nog lang onrustig 
op het Zandvoortse complex 
en konden de begeleiders hun 
mentaal geknakte spelers am
per in toom houden.

Michel van Marm haalt uit 

Autosport Darten

Veel Zandvoorters actief tijdens Trophy of the Dunes

Lammers eiste een hoofdrol 
op in de tweede race die een 
spannend verloop kende. De 
eerste race was daarbij bepa
lend. Daarin eindigde Lammers 
als zevende en mocht door 
de regel van de omgekeerde 
startvolgorde als tweede ver
trekken in de tweede race. 

Eén man was slimmer en die 
kwam uit Drenthe en heette 
Bertus Sanders. Hij mocht van 
plek één beginnen in de tweede 
race en wist hij op bekwame 
wijze te winnen, voor Ricardo 
van der Ende en Jan Lammers. 
“In het begin moest ik de kop 
over laten aan Jan, waarna 
Ricardo mij ook nog eens voorbij 

stak. Bij een manoeuvre bij het 
uitkomen van de Renaultbocht 
zag ik dat Ricardo bij een aanval 
op Jan te ver doorschoot. Ik kon 
ze alletwee voorbij en moest tij
dens de rest van de race mijn 
hoofd erbij houden”, aldus de 
Emmenaar. Het was op het 
podium duidelijk te zien dat 
Sanders ontzettend blij was 
met de winst. Lammers was te
vreden met zijn derde plaats: “Ik 
kreeg een tikje waardoor een 
deel van mijn achterbumper 
losliet. Toch kon ik die jongens 
goed bijhouden.” 

Teamgenoot Allard Kalff liet 
in de tweede race ook van zich 
spreken. Waar de Zandvoorter 

Al vanaf zijn zestiende is hij kind aan huis op het circuit van 
Zandvoort. Inmiddels is hij vijfendertig jaar actief in zowel de 
nationale als internationale racerij. Ondertussen is de Zand-
voortse routinier Jan Lammers het autoracen nog lang niet 
verleerd. Sterker nog, de concurrentie beet zich lange tijd stuk 
op de zwarte achterkant van Lammers’ BMW in de tweede race 
van de Samsung BMW130i Cup.

Eerste ‘Single 501’ toernooi 
van het seizoen

21 spelers, verdeeld over twee 
poules, streden voor de prij
zen. Duidelijk zichtbaar was 
het verschil tussen de twee 
categorieën. Met name de 
spelers die voor ZSC in de 
competitie uitkomen, lieten 
fraaie staaltjes van rekenwerk 
en gooitechniek zien. Het eer
ste team van de Zandvoortse 
darters is na het kampioen
schap van vorig seizoen maar 
liefst twee klassen hoger 
gaan spelen. Op verzoek van 
de Haarlemse dartbond spe
len zij dit jaar in de tweede 
klasse. Aan het einde van het 
toernooi mocht bij de gevor

Afgelopen zaterdag organiseerde de dartafdeling van ZSC het 
eerste Single 501 toernooi van het seizoen. Het toernooi stond 
open voor twee klassen: gevorderden en recreanten.

derden Hans Tisseur de eer
ste prijs in ontvangst nemen, 
tweede werd Marcel Bink. Bij 
de recreanten waren er drie 
prijzen te vergeven. Eerste 
werd Bas Zwemmer. Tweede 
Ed Sebregts en derde Hannie 
Bol.
Het eerst volgende dart
toernooi is een ‘koppel 701’ 
toernooi op 27 oktober. Het 
eerstvolgende single 501 toer
nooi is het bekende ‘Check It 
Outtoernooi’ op 24 november. 
Wanneer de eerste competi
tiewedstrijd gegooid gaat 
worden is nog niet bekend 
bij de sportredactie.

Jan Lammers wordt gekust door prins Bernard jr.                        foto: Chris Schotanus

Prima start handbalsters

ZSC opende door Romena 
Daniels de score maar moest 
na 33 de thuisclub even la
ten gaan. Niet in de laatste 
plaats door het grote aantal 
strafworpen, die de goed lei
dende Volendamse arbiter 
aan de thuisploeg toekende. 
De 84 achterstand bij rust 
had nog hoger kunnen zijn 

als de Zandvoortse keepster 
Diana Achten, die na een lange 
blessureperiode haar rentree 
maakte, niet een aantal uitste
kend reddingen had verricht.

Na rust wisten onze dorpsge
noten Volendam geleidelijk 
in de verdediging te drukken 
en de achterstand stukje bij 

Het eerste dameshandbalteam van ZSC is de nieuwe veldcom-
petitie uitstekend begonnen. In de altijd moeilijke uitwed-
strijd tegen Volendam werd het na een spannende slotfase 
een 15-15 remise.

beetje weg te werken. Met 
nog tien minuten op de klok 
kwam ZSC langszij, 1111. In de 
slotfase had de Zandvoortse 
ploeg regelmatig een punt 
voorsprong, die echter telkens 
door Volendam werd wegge
werkt. Kort voor tijd leek ZSC 
zelfs de winst te pakken, maar 
met een wanhoopsoffensief 
kwamen de gastvrouwen als
nog op 1515. Debbie Tibboel 
schoot zes keer raak, terwijl 
Romena Daniels dat vier maal 
deed. Laura Koning (3x) en 
Naomi Kaspers (2x) brachten 
het totaal van ZSC op 15.

Handbal

 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

Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Del Mar, Café Restaurant
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort
Meijershof, Restaurant
Momentum Advies en Coaching
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Printing People
Sailfish Reclame
Sandbar
Thalassa, Strandpaviljoen
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zandvoortse Apotheek
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in de eerste race niet echt uit 
de verf kwam, liet hij in de 
tweede race zien dat hij on
danks een onregelmatig sei
zoen toch wel uit het goede 
racehout is gesneden. Kalff 
leverde in de tweede race 
strijd met medeplaatsgenoot 
Dillon Koster, die niet een van 
zijn gelukkigste weekends be
leefde. Het was pas tijdens de 
tweede race dat Koster weer 
aansluiting vond achter de 
kampioen van vorig jaar, Jan 
Joris Verheul. Ron Swart reed 
in de eerste race naar omstan
digheden een goede race. “De 
tweede race was minder om
dat ik op nieuwe banden weg
ging. Ik reed door wat rommel 
en daardoor dweilde de auto 
alle kanten op”, aldus Swart.

Van Dongen x2
In de Formule Ford beleefde 
Jan Paul van Dongen een 
wisselend weekend. De re
gentraining was spelbreker 
in de latere prestaties van de 
Zandvoorter die geen rol van 
betekenis speelde in de eerste 
race, maar in de tweede race 
toch nog vierde werd in de 
Zetec klasse. Zijn jongere broer 
Danny was beter af tijdens een 
Dutch Super Car Challenge 
race op Assen. In het bijpro
gramma van de Champcar 
wist de Zandvoorter in de 
Eurotech Mantis beslag te leg
gen op de eerste plaats. Heel 
wat minder verging het hem 
overigens tijdens de BRL waar 
pech en straf een rol speelde.

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Pluspunt is dé organisatie 
voor welzijn en kinderopvang 
in Zandvoort. 

Voor onze afdeling kinderopvang zijn wij per direct op zoek naar een

pedagogisch medewerker 
voorschoolse en tussenschoolse opvang 

Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl of 
telefonisch 023-5740333 – Sandra Bartling of Monique van Straaten.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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 DR. C.A. GERKESTRAAT 89 RD ZANDVOORT
•  Nabij de zuidduinen gelegen 30er jaren bovenwoning   
 met ruime zolderverdieping
• L-vormige woonkamer met erker, haard en openslaande 
 deuren naar het balkon, originele keuken
• 3 slaapkamers, bergruimte en originele badkamer
• De woning dient gemoderniseerd te worden   
• Woonoppervlakte ca. 86 m2

 TROMPSTRAAT 15/4 ZANDVOORT
• Op de 2e verdieping van het complex Trompborgh 
 gelegen 3-kamerappartement, v.h. 4 kamers
• Zonnig balkon en schitterend uitzicht over zee
• Lichte L-vormige woonkamer met openhaard (gas) en  
 schuifpui naar het balkon met prachtig zeezicht
• Het complex beschikt over een afgesloten parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 85 m2, evt. garage te koop!

Vraagprijs: € 549.000,-

 LEEUWERIKENSTRAAT 12/8 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 169.000,-

 VINKENSTRAAT 15 ZANDVOORT
• Goed onderhouden hoekwoning met fraai aangelegde   
 tuin op het zuiden, oprit voor meerdere auto’s en garage
•  Vrij uitzicht op het voor de woning gelegen plantsoen,   
 rustig nabij strand en duinen gelegen
•  L-vormige woonkamer met haard, schuifpui naar de tuin, 
 woonkeuken, 4 slaapkamers en moderne badkamer
•  Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 252 m2

Vraagprijs:  €  237.500,-  (appartement)
 €  32.500,-  (garage)

•  4-kamerhoekappartement op de 4e verdieping gelegen
•  Woonkamer met openslaande deuren naar balkon (Z)   
 en fantastisch vrij uitzicht over beschermd duingebied
•  Moderne keuken v.v. diverse apparatuur
•  3 slaapkamers, badkamer v.v. ligbad/douche en wastafel
•  Eventueel is er een garage te koop (naast het complex)
•  Woonoppervlakte ca. 80 m2

Vraagprijs:  € 195.000,-  (appartement)
 €  35.000,-  (garage)

 ZANDVOORTSELAAN 113 ZANDVOORT
•  Villa “De Heuvel” gelegen tegenover beschermd natuur- 
 gebied, staat op een riant perceel van 1309 m2 eigen grond
• Prachtige tuin rondom met diverse terrassen
• Oprit voor div. auto’s, carport voor 2 auto’s naast elkaar
• Vanuit alle vertrekken vrij uitzicht en volledige   
 privacy door de unieke hoge ligging
• Geheel voorzien van dubbele beglazing

Vraagprijs: € 998.000,-

 PASSAGE 3/28 ZANDVOORT
• Uitstekend onderhouden en geheel gerenoveerd royaal  
 3-kamerappartement op de 6e verdieping gelegen
• Prachtig vrij uitzicht over dorp, duinen en de Noordzee
• Het appartement beschikt over een ruim balkon op het 
 zuiden v.v. elektrische zonwering en is zo te betrekken!
• Dit complex is v.v. 2 liften, berging in de onderbouw
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

Zonder afspraak een woning bezichtigen?
Dat kan.....

Openhuizen dag Zandvoort
Zaterdag 15 september a.s. van 11:00 tot 13:00 uur

Kijk voor deelnemende woningen, 
meer informatie en foto’s op onze website 

www.cvl.nu
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Zandvoortse 
Courant 

�

Geldig t/m zondag 16 september

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Zonnekorn heel  € 2,50
• Zonnekorn half  € 1,25
• Krentebollen 5 stuks 
  €  1,75

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

�

Maak kennis met de 
nieuwe burgemeester
Dinsdag 18 september 2007 wordt de heer  
N. (Niek) Meijer, de nieuwe burgemeester van 
Zandvoort, geïnstalleerd tijdens een buiten- 
gewone vergadering van de gemeenteraad.  
De vergadering wordt gehouden in Nieuw Unicum,  
Zandvoortselaan 165 en begint om 19.00 uur.
 
Belangstellenden kunnen aansluitend (ook in 
Nieuw Unicum), vanaf ongeveer 20.15 uur, ken-
nismaken met de heer Meijer en zijn echtgenote.  
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

  UITVERKOOP               
ALLE  

ZONNEBRILLEN
25% KORTING !

 

Zandvoort Optiek

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

��

De Mannetjes

Parkeren in Zandvoort

‘Zetten we de auto toch 
gewoon bij de ijsbaan en gaan 

we met de bus naar huis’

door Nel Kerkman

Twee dagen lang hadden nijvere 
handen van de vrijwilligers rol-
lators, karren, fietsen, steppen, 
(strand-)rolstoelen, eigenlijk al-
les wat rolt, met zonnebloemen 
versierd. Allemaal ter ere van 
de campagne ‘De zonnebloem 
kleurt je leven’. Het unieke idee 
voor een corso werd tijdens een 
uitje geboren bij een gezamen-
lijk uitstapje met de gasten van 
de Zonnebloem naar de regio-
nale bloemencorso.

Laat de zonnebloem 
maar bloeien
Om half twee werd het sein ge-
geven om de rollende optocht 
vanaf het Raadhuisplein te la-
ten starten. Versterkt met blok-
jes kaas van Kaashuis Tromp, 
één van de vele sponsors, kwam 
de stoet met een luid roepende 
Klaas Koper in beweging. De 
kreet ‘Hoort en zegt het voort’ 
van Klaas werd als een ‘wave’ 
overgenomen. Zelfs regendrup-
pels konden de 40 deelnemers 
niet tegenhouden om de saaie 
zaterdagmiddag op te vrolijken 
met hun zonnige bloemengroet. 
Onder begeleiding van ‘gediplo-
meerde’, lieftallige, Zandvoortse 
verkeersregelaars maakten de 
vrijwilligers, met ondersteuning 
van familieleden, een rondje 
door het centrum. Tenslotte 
werd, onder luid zingen van 
het verenigingslied ‘laat de 
zonnebloem maar bloeien’, het 
Raadhuisplein bereikt. Als toe-

De vrijwilligers van Zonnebloem afdeling Zandvoort      foto: Rob Bossink

gift werd de verkeersrotonde tot 
twee keer genomen. 

Uitreiking trofee
Vanaf een met zonnebloemen 
versierd bordes sprak wethou-
der Gert Toonen met luide stem 
de toegestroomde aanwezigen 
toe en feliciteerde de vrijwil-
ligers met hun ludieke actie. 
Tevens bedankte hij de vrijwil-
ligers voor hun inzet om altijd 
maar klaar te staan voor de 
zieke of eenzame medemens. 
Tot slot was dan eindelijk het 
hoogtepunt van de middag in 
zicht, de uitreiking van de tro-
fee. Onder dankzegging van een 
trotse voorzitter Thea de Roode 
gaf zij een zonnebloem aan de 

Eindelijk was het dan zover. Op 8 september kreeg de Zonnebloem 
afdeling Zandvoort van Marijke van Eck, directeur van de Nationa-
le vereniging Zonnebloem, de fel begeerde ‘Gouden Zonnebloem’ 
trofee overhandigd. Een terecht verdiende prijs, want wat hadden 
de vrijwilligers van de Zandvoortse Zonnebloem hun best gedaan 
om duizenden gele bloemen te verwerken in hun bloemencorso.

Actueel P3 Raadsvergadering
3e jaargang • nummer 37 • �3 september 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Actueel P7 Parkeerbeleid
Jubileum P�� 25 jaar Mannenkoor

Hockey P23 Damesteam stopt 

wethouder met een toepasselijk 
gedicht van Vincent Bijlo. Na het 
voorlezen van het gedicht ging 
Toonen de trap naar beneden 
en schonk de zonnebloem aan 
een mevrouw in een scootmo-
biel. Dat was het sein voor de 
vrijwilligers om hun bloemen 
uit te reiken aan voorbijgangers 
met het verzoek deze weer door 
te geven aan iemand die ziek of 
gehandicapt is. Een mooi gebaar 
van een zeer geslaagde en goed 
georganiseerde middag. 

Een van de wagens in het corso                                             foto: Rob Bossink

Radicale 
leegverkoop!
De Fabriekswinkel

Matrassen,
boxsprings enz

Zie pagina 8

Gouden Zonnebloem voor Zandvoorts corso
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Familieberichten Column

Vanaf het balkon kijk ik op 
het strand. De zee is blauw. Zo 
ook de lucht. Warmte zindert 
over de mensen. Zovéél zijn 
het er niet dit jaar. Groepjes 
Fransen. Gezellig kletsend 
met elkaar. Een jáár niet ge-
zien. Olala. Zo lang alweer? 
Zonnehoedjes op. Badpakken 
aan. Op het zand wat jonge-
lui. Genietend van hun siësta. 
Want straks moeten ze weer 
terug. Terug naar winkel of 
bedrijf. In koele ruimtes. Waar 
altijd de airco hoog staat.
Goed geraden. Spanje. Ik ben 
(weer) op mijn vakantieadres. 
Waar de droge warmte me 
goed doet. Ondanks dat het 
heet is. Een parasol is snel 
opgezet. Waar ik elke och-
tend rond acht uur baantjes 
trek. In zee. Behalve bij harde 
wind. Dan is zwemmen on-
mogelijk. Stuiteren de golven 
tegen de pieren. En nemen 
het zand mee. Terug waar 
het vandaan komt. 
Het ochtendritueel herhaalt 
zich elke dag. Dezelfde men-
sen laten hun hondjes uit. 
In negen van de tien geval-
len hebben ze een zakje bij 
zich. Ruimen hun troep op. 
Iedereen in de flat let op. Dat 
houdt je alert, denk ik. 
Hij loopt er ook weer. De 
ietwat ‘gestoorde’ badgast. 
Tien steentjes liggen klaar 
aan de linkerpier. Die moet 
hij naar de rechterpier 
brengen. Keurig op een rij. 
Dwangmatig bijna. Als de 
opdracht klaar is. Veegt hij ze 
achteloos bij elkaar. Morgen 
is er weer een dag. Hoor je 
hem denken. Dan wandelt 
hij weer tevreden weg. Waar 
naar toe? Ik weet het niet.
Elke ochtend komen ook de 
opruimmannen. Legen de 
bakken. Schone zakken erin. 
Rapen papier of plastic op. 
Ook tussen de rotsen van 
de pieren. Zonder grijper. 
Harken het strand schoon. 
Het zeewier op een hoop. 
Ze kiepen alles in de laadbak 
van de camión de la basura 
(vuilniswagen). Dag somber 
Nederland. Over enkele we-
ken ben ik weer terug.

Lienke Brugman

Ben zo weer 
terug

Burgerlijke stand
� septeMBer - 7 septeMBer 2007 
Geboren:
Jasmijn Sara Maria, dochter van: van Kempen, Ralf 
en: Kwaak, Bianca Jacintha.
Mashal, zoon van: Shamal, Abdul Whid en: Farida 
Bakhshi.
Ondertrouwd:
Duijn, Edwin Cornelis en: Cramer, Sylvia.
Winkel, Johannus Hendrikus Bastiaan en: van Aacken, 
Randy.
van der Hoek, Bas en: Ottolini, Maranka Sabina.
Gehuwd:
Smeets, James Alwin Pierrot en: Kleiker, Ingeborg.
Waning, Theo en: Slag, Monique.
de Groot, Joost Machiel en: Wortelboer, Katharina 
Margaretha Wilhelmina.
Sawahata, Kazuhito en: van den Outenaar, Susanne.
Wacanno, Philip Marti en: Beijne, Daniëlle.
Overleden:
Vossen, Gerardus Josephus Martinus, oud 57 jaar.
Visser geb. Keur, Andrea Louise, oud 56 jaar.
Zandwijk, Martinus Joannes Nicolaas Quirinus, oud 
66 jaar.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Geniet er van 
zolang het nog kan.

30 september 
is onze laatste dag
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

ANBO-koor 
‘Voor Anker’ 

feliciteert het 
Zandvoorts Mannenkoor 

met hun 
25-jarig jubileum

Cartoon  Hans van Pelt

Een schip verdwijnt achter de horizon
Je ziet het niet meer
maar het is niet weg

In Memoriam

Paul Teuwen

  11 september 1992 11 september 2007

Misschien wil ik tot water wederkeren
En niet tot stof, zoals de Schriften leren.

Op 87- jarige leeftijd is rustig en kalm van ons 
heengegaan onze vader, schoonvader en opa

Hendrik Johannes Stiekel
weduwnaar van Trijntje Ida Teenstra

 
 Zandvoort: Frits en Edith  
     Sjoerd

 Aalsmeer:  Peter en Rose-Marie 
     Jurre, Pelle
     
 Bergentheim:  Bas, Meike
     
 Bentveld:  Miep Kauling

Haarlem, 5 september 2007
Correspondentieadres:
Max Euwestraat 65
2042 RB Zandvoort

De crematie heeft maandag 10 september 
plaatsgevonden.

Waterstanden
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Nog 3 weken lekker eten!

Hoog 
water

ZONDAG �6 septeMBer 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur C. van Rijn uit Katwijk aan de Rijn
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur pastor D. Duijves   
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur mevr. ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor E. Peijnenburg

Kerkdiensten

O, die vertrouwde kleine dingen
Die je zo onopvallend deed
Die zullen we missen
Tot dit leed
Verstild is tot herinneringen

Stil en eenvoudig
Ben je weggegaan
Stil en eenvoudig
Zul je in onze harten 
Blijven voortbestaan

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, 
geven wij u met grote droefheid kennis, 
dat geheel onverwacht van ons is heengegaan 
onze lieve moeder

Maria Johanna de Bakker - van Poeke
Ria

weduwe van Lourens Johannes de Bakker

Haarlemmermeer                                  Zandvoort
6 augustus 1944                       10 september 2007

  Saskia en Rob
  Sjoerd en Suzanne

Ria is opgebaard in de rouwkamer van 
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67  
te Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen:  
donderdag 13 september van 19:00 tot 19:30 uur.

De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 14 september 
om 16:30 uur in crematorium Westerveld, Duin 
en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis. Tijd van 
samenkomst: 16:15 uur in de ontvangstruimte van 
het crematorium.
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot 
condoleren.

Correspondentieadres: 
Westhoff 20, 2064 WD Spaarndam

Raad stemt onder voorwaarden in met krediet
De emoties tijdens de raadsvergadering van afgelopen  
dinsdag liepen bij diverse agendapunten hoog op. Met 
name de dekking voor de financiering van de ondergrondse  
parkeergarage ontlokte een stevige discussie tussen het  
college en de raad.

Het gegeven dat alle fracties 
voor het bouwen van een par-
keergarage zijn, maar wel een 
aantal voorwaarden stelden 
om financiële risico’s te voor-
komen, maakte dat wethouder 
Tates om een schorsing vroeg 
om zijn antwoord te formule-
ren. Zowel zijn eigen VVD als 
oppositiepartij CDA gingen 
diep in op de financiële risico’s 
die een dergelijk project met 
zich meebrengt. Gertjan Bluijs 
(CDA) verweet het college de 
raad onder druk te zetten met 
de schriftelijke mededeling 
dat indien de raad het voorlig-
gende uitvoeringsbesluit niet 
opvolgt, de kosten uit de alge-
mene middelen gehaald zul-
len worden. Tevens vond Bluijs 
dat, door het parkeertarief tot 
2010 te verhogen tot € 2,20 
per uur (voor financiering), 
Zandvoort te zwaar wordt 
belast. Nadat ook andere par-
tijen hadden vastgesteld dat 
het voorliggende plan niet zo 
solide is als de wethouder de 
raad voorhield, stemden alle 
partijen in onder voorwaarde 
dat de dekking (na vaststellen 

parkeerregime) nader zal wor-
den besproken. Om aanbeste-
ding mogelijk te maken werd 
een krediet van 20 miljoen 
euro beschikbaar gesteld.

Terugdraaien  
verkeersituatie 

Een overgrote meerderheid 
steunde de motie van Fred 
Henrion Verpoorten (VVD), 
die de verkeersituatie rond-

om de Cornelis Slegersstraat 
wil terugdraaien. Het stoorde 
Verpoorten  dat zonder over-
leg de rijrichting omgedraaid 
was, terwijl in eerste instan-
tie, na de herindeling van de 
Grote Krocht, weloverwogen 
de rijrichting was vastgesteld. 
Hij vroeg het college om zo 
snel mogelijk, in ieder geval 
binnen veertien dagen, de 
rijrichting te herstellen. De 
motie was door wethouder 
Tates met klem ontraden. Het 
is daarom afwachten of de 

wethouder ook de opdracht 
van de raad gaat uitvoeren. 
Daar werd geen duidelijkheid 
over gegeven.

Interpellatie
Het CDA heeft gebruik ge-
maakt van haar recht op 
interpellatie. De christende-
mocraten waren verbaasd 
dat aangescherpte college-
uitspraken, als onderbou-
wing van een betoog van een 
wethouder, per brief naar de 
raad werden gestuurd. Het 
CDA kreeg onverwachte 
steun van OPZ bij monde van 
Bruno Bouberg Wilson. Deze 
steun schoot Fred Kroonsberg 
(PvdA) in het verkeerde keel-
gat. Hij vroeg zich af waar de 
saamhorigheid, die noodza-
kelijk is om te kunnen be-
sturen, is gebleven. Met het 
antwoord van wethouder 
Marten Bierman, waaraan 
een emotievolle discussie 
vooraf ging, moesten zowel 
het CDA als de OPZ het uit-
eindelijk doen.

Boevé
OPZ’er Dick Suttorp nam geen 
deel aan de vergadering. De 

vervanger van de zieke Peter 
Boevé mocht niet aan de ver-
gadering deelnemen omdat 
de aanvraag voor een derde 
termijn ziekteverlof van Boevé 
niet tijdig geregeld was.

Opmerkelijk
De vergadering leverde wel 
een aantal opmerkelijke za-
ken op. Zo werd het debat 
over het grondbeleid voor het 
Louis Davids Carré achter ge-
sloten deuren gevoerd. Cees 
van Deursen (Groen Links) en 
Willem Paap (SP) weigerden 
aan weer een besloten verga-
dering deel te nemen. Beide 
heren maakten zich samen 
wel heel sterk voor de oor-
spronkelijke SP-motie om de 
raad te laten uitspreken dat 
de watertoren niet afgebroken 
mag worden. Een standpunt 
dat na enige discussie ook ge-
deeld werd door de CDA-frac-
tie en OPZ-raadslid Eg Poster. 
De overige raadsleden hadden 
geen behoefte aan de motie 
omdat die zaken allang afge-
hamerd zijn.

Radio
Dat er naar de radio geluis-
terd wordt bleek toen Gloria 
Kouwenberg zich in de raads-
zaal vervoegde. Zij overhandig-
de een schrijven aan de raad 
over door wethouder Tates 
gemaakte opmerkingen op de 
lokale radio. Het ging over de 
uitvoering van de gevolgen van 
het arrest van de Hoge Raad 
over gronden achter haar wo-
ning die, naar het oordeel van 
de rechter, ten onrechte door 
de gemeente zijn verkocht. 
De grond behoort bij de ach-
tertuin van de bewoners van 
de Zeestraat en is dus geen 
gemeentegrond. 

Twee voor Twaalf
De actie van de galeriehoud-
ster stond tijdens de verga-
dering niet alleen. Diverse 
fracties maakten opmerkin-
gen over de manier waarop 
zaken uit de portefeuilles van 
Tates worden beantwoord 
en de tijdsduur waarbinnen 
dit gebeurt. De wethouder 
lijkt soms een deelnemer aan 
het televisiespel ‘Twee voor 
Twaalf’, want wel heel vaak 
moeten de antwoorden wor-
den opgezocht, waarna de 
belofte wordt gedaan deze 
schriftelijk te beantwoorden.

Veranderde rijrichting Cornelis Slegersstraat
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Café Koper 
viert Bockbierfeest

Op donderdag 20 september is het ‘herfstfeest’ bij 
café Koper. Dan zal het eerste vat Bockbier van dit 
seizoen aangeslagen worden. Het is min of meer 
een hommage aan de herfst, de tijd van het echte 
Bockbier.

Voor Zandvoort vindt de primeur plaats in café Koper. 
Het eerste vaatje Hertog Jan Herfstbock 2007 wordt 
feestelijk aangeslagen op donderdag 20 september 
a.s. De brouwerij biedt de gasten vanaf 19.00 uur het 
eerste glas Herftsbock 2007 aan om de nieuwe oogst 
te proeven. Daarmee wordt het startsein gegeven 
voor het Bockbierseizoen.

Wat in het vat zit, verzuurd niet
Wie wat bewaart die heeft wat en in Café Koper is 
dan ook het gehele jaar door bockbier van de tap 
te verkrijgen. Fred Paap en Maaike Koper laten een 
gedeelte van de nieuwe oogst namelijk ook nog even 
in hun kelder rijpen zodat de smaak nog ronder en 
voller wordt. Naast de Herftbock 2007 zal dan ook het 
gelagerde Bockbier 2006 te proeven zijn. Een feest 
voor de echte Bockbierdrinkers.
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Week 37 • 2007
September
Art by the sea: 8 kunstenaars  
exposeren op het strand bij  
paviljoen Tyn Akersloot (1a)

Circuit Park Zandvoort: 
Nationaal Oldtimer Festival

Taizédienst: ‘Verdraagzaamheid uit 
liefde’. Protestantse Kerk, 19.30 uur.

Shantykoren festival: 
Centrum, aanvang 12.00 uur

Circuit Park Zandvoort: 
Spettacolo Sportivo 

Dorpsomroepers concours: 
Centrum, aanvang 12.00 uur

Circuit Park Zandvoort:
 A1 Grand Prix of Nations 

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)

Verkeershinder
Op 14 september is tus-
sen 9.00 en 15.30 uur ver-
keershinder te verwachten 
bij de spoorovergang aan 
de Haltestraat. Het bedrijf 
Strukton Systems gaat in 
opdracht van Prorail aan de 
slag om de stellerkast en de 
overwegboom te vervangen. 
Hiervoor zal één van de rij-
wegen worden afgesloten. 
Hebt u haast? Neem dan een 
andere route!

Roodkapje
Al eerder is gesproken over de 
overlast die de damherten ver-
oorzaken in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Vele 
opties (zoals afschieten of 
anticonceptiemiddelen) zijn 
aangedragen om voor de 
groeiende populatie van de 
1700 damherten en 700 ree-
en een oplossing te vinden, 
maar het laatste idee is wel 
erg drastisch. Waternet gaat 
onderzoeken of wolven en/
of lynxen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen uitgezet 
kunnen worden. De moge-
lijkheid is zeer klein dat dit 
plan wordt uitgevoerd, want 
voor de vele wandelaars en 
sporters die het terrein be-
zoeken zou het tot gevaar-
lijke situaties kunnen leiden. 
Deskundigen waarschuwen 
zelfs voor een ‘roodkapje syn-
droom’. De herten moeten 
gewoon met z’n allen aan 
de pil, dat is de meest dier-
vriendelijke oplossing.

Haring voorproeven 
wordt traditie

Voor de derde keer in suc-
cessie heeft vishandelaar 
Patrick Berg van haring-
kraam De Zeemeermin zijn 
gasten laten bepalen welke 
haring hij het komende jaar 
zal verkopen. De zo langza-
merhand tot traditie verhe-
ven proeverij bracht naar 
schatting 175 liefhebbers 
naar het complex van jeu de 
boulesvereniging Zandvoort 
aan de Thomsonstraat; een 
betere locatie kan hij bijna 
niet wensen. De zeer actieve 
ondernemer schotelde zijn 
gasten vier haringen van ver-
schillende leveranciers voor 
en vroeg ze daaruit te kiezen. 
Daarmee zorgt hij dat in de 
ogen van zijn gasten de lek-
kerste haring aan zijn kraam 
te koop is. Haring ‘A’ werd de 
winnaar met 53 van de 149 
uitgebrachte stemmen, op 
de voet gevolgd door haring 
‘B’ (47). Goede derde werd 
haring ‘C’ (28) en haring ‘D’, 
die door Berg omschreven 
werd als het lekkerst snijd-
baar, werd vierde (23). Na af-
loop van de proeverij liet de 
‘haringboer’ een aantal volle 
ingeleverde haringstrippen-
kaarten uit een ton trekken. 
De eigenaren daarvan kre-
gen een klein aandenken 
aan weer een jaar haring-
verkoop.

Twee vliegen
Jeu de boulesvoorzitter Herman 
Klene was ook in zijn nopjes 
toen hij merkte wat voor aan-
trekkingskracht de actie van 
Berg had. Door middel van 
een aantal demonstraties van 

zijn sport ver-
maakte hij de 
aanwezige ha-
ringliefhebbers. 
Met  andere 
woorden: twee 
vliegen in één 
klap. Promotie 
voor de haring-
kraam van Berg 
en promotie 
voor de jeu de 
boulessport in 
Zandvoort.

Open monumentendag
De deur van de landelijke 
monumentendagen op 8 
en 9 september waren in 
Zandvoort dit jaar niet open 
maar hermetisch gesloten. 
De gemeente heeft dit keer 
geen gehoor gegeven aan 
de oproep om mee te doen. 
Zelfs de Protestantse kerk 
heeft de monumentendag 
naar 15 september verscho-
ven. Ook het Zandvoorts 
Museum wist niets over de 
monumentdagen en er werd 
gewoon entree geheven. Zit 
Zandvoort niet op deze cul-
turele bezoekers te wachten 
of zijn alle monumenten on-
dertussen gesloopt? Een edu-
catieve rondleiding met een 
gids langs leuke oude pandjes 
in het centrum was toch best 
leuk geweest. Er zijn nog ge-
noeg monumenten te zien die 
tussen 1900 en 1965 zijn ge-
bouwd. Volgend jaar nieuwe 
kansen en geen entreeprijzen 
om het goed te maken.

Skatebaan
Al enige tijd pleit  de 
Zandvoortse jeugd via schrif-
telijke verzoeken, ideeënbus 
en handtekeningenacties 
voor een skateparkje. Tijdens 
de behandeling van de begro-
ting 2007 heeft de gemeen-
teraad bij amendement een 
bedrag van € 18.000  extra 
opgenomen op aanleg en 
onderhoud van speelplaat-
sen. Voor de meest in aan-
merking komende locatie 
zal het bestemmingsplan 
moeten worden gewijzigd 
en daardoor zal de realisatie 
van een definitieve locatie 
nog enige tijd op zich laten 
wachten. Daarom is er een tij-
delijke oplossing uitgekozen. 
De skate-elementen worden 
geplaatst op het speelveld bij 
de Hannie Schaftschool in de 
Cornelis Slegersstraat. Met 
de leverancier van de skate-
elementen is afgesproken, 
dat de verplaatsing van de 
tijdelijke naar de definitieve 
locatie voor een redelijke ver-
goeding kan plaatsvinden. 

GEZOCHT
 voor

OPEN GOLF ZANDVOORT

Receptionist(e) 
en
Golfshop medewerk(st)er
 
Voor beide functies geldt dat kennis 
van golf een vereiste is

Ben je servicegericht, vriendelijk, kun je  
tegen een stootje en lijkt het je leuk om  
te werken in een groeiend bedrijf,  
stuur of e-mail dan je CV met foto naar:

Open Golf Zandvoort B.V.
T.a.v. mevr. D. Abspoel
Duintjesveldweg 3
2041 TZ  ZANDVOORT
e-mail: administratie@opengolfzandvoort.nl
tel: 023-571 5743

direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Iedere zondag 
Live eredivisie voetbal

op groot scherm!

Speciale aanbieding 
deze week:

3 Bacardi Corto halen 
2 betalen

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

Boulevard paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

is een multifunctioneel jaarrond horecabedrijf   
in Zandvoort met drie zalen en een groot terras.

Wij voeren een Frans georiënteerde keuken en bieden 
ruimte voor vergaderingen, huwelijksparty’s e.d.

ter VersterKING VAN ONs BeDrIJF ZOeKeN WIJ 
per DIreCt 

eeN FULLtIMe eN pArttIMe (M/V)

MEDEWERKER DAGKEUKEN
VOOr Het MAKeN VAN LUXe BrOODJes e.D.

teVeNs ZOeKeN WIJ  eeN 

AFWASHULP
U kunt uw schriftelijke sollicitatie met CV 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

September Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Kung Po Ngau
 (Gesneden biefstuk 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*

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Opgeluchte bewoners Oud Noord
In hun strijd tegen de voorgestelde planontwikkeling van EMM 
van het Rode Kruisgebied en omgeving, hebben de bewoners 
van Oud Noord al een geweldig resultaat behaald. Eind au-
gustus heeft EMM schriftelijk aan haar huurders verklaard dat 
men zou afzien van de sloop en nieuwbouw ten behoeve van 
(zorg)woningen en een parkeergarage. Restte alleen nog een 
openbare hoorzitting voor de ingebrachte zienswijzen van de 
bewoners op het ontwerpbestemmingsplan.

door Nel Kerkman

Op vrijdagavond 7 september 
waren de bewoners in een 
openbare hoorzitting in het 
Gemeenschapshuis uitge-
nodigd om hun ingezonden 
zienswijzen toe te lichten 
aan de hoorcommissie. Het 
doel om ook de wijzigingsbe-
voegdheid uit het ontwerp-
bestemmingsplan te halen 
is inmiddels door het college 
positief benaderd. Onder het 
genot van een aangeboden 
kopje koffie gaven de bewo-
ners voor de zitting al aan dat 
ze de toekomst voor hun wijk 
zonnig tegemoet zien.

Formele procedure 
De hoorcommissie had zich 
van te voren goed van de pro-
blematiek op de hoogte ge-
steld. Ze hadden de wijk, waar 
alles zich afspeelde, met de 
fiets bezocht. Voorzitter van 
de hoorcommissie, raadslid 
Gijs de Roode (CDA), nodigde 
de aanwezigen één voor één 
uit om hun zienswijze toe te 
lichten. Ondanks het advies 
van het college aan de raad 
om de wijzigingsbevoegdheid 
uit het bestemmingsplan te 
halen, moest de formele pro-
cedure toch plaats vinden. De 
meeste zienswijzen waren van 
sociale aard met een toevoe-
ging van een technische uit-
leg van de eigenaar van een 
koopwoning. Echter er was 
geen goed woord over voor 
de handeling en benaderings-

wijze van EMM. Na nog enkele 
vragen van de hoorcommissie 
over onder andere de staat van 
de woningen was dit gedeelte 
snel afgerond.

Snackbar  
De plankaart van het ont-
werpbestemmingsplan Oud 
Noord geeft aan dat er maar 
één standplaats is voor plaat-
sing van een verkooppunt van 
drank en etenswaren. Die moet 
verrijdbaar zijn of anders op 
wielen staan. De standplaats 
van snackbar ‘oude Halt’ van 
Marcel Schoorl staat niet in het 
bestemmingsplan ingetekend. 
In zijn zienswijze geeft Schoorl 
aan dat hij al 15 jaar met de ge-
meente in de clinch ligt voor 
een locatie. Graag wil hij dat 
zijn ‘noodvoorziening’ aan de 
Vondellaan wordt opgenomen 
in het bestemmingsplan Oud 
Noord. De hoorcommissie stel-
de de vraag wat de exacte re-
den is maar daar wilde Schoorl 
niet op ingaan. Wel dat het ooit 
in 1997 met de bouw van Park 
Duijnwijk begonnen is. Op de 
vraag of Schoorl geïnteresseerd 
is voor een verschuiving van 
zijn standplaats geeft Schoorl 
aan dat hij er voor open staat. 
De voorzitter sloot de hoorzit-
ting met de mededeling dat 
de hoorcommissie advies zal 
uitbrengen op 27 november 
in een commissievergadering. 
Daarna zal de raad op 11 de-
cember over de vaststelling van 
het ontwerpbestemmingsplan 
Oud Noord beslissen.

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

2041 VW  Zandvoort
Tel: 023 5740330

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

Patrick Berg laat een prijs trekken
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Gecertificeerde kwaliteitszorg 
bij Etos Zandvoort

Voortdurende controle
De officieel gecertificeerde drogisterijen, zoals ook Etos Zandvoort, moeten  
continu voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden bovendien regelmatig  
op de naleving daarvan gecontroleerd. Dit gebeurt door onafhankelijke Pharmacon- 
controleurs. Zo moet men voldoen aan een reeks voorschriften wat betreft  
bevoegdheid en de vakkennis van de drogist en zijn personeel, een juiste inrichting  
van de winkel (o.m.; een aparte advieshoek voor geneesmiddelen), een correcte  
geneesmiddelenvoorlichting en de wijze van aflevering en de aanprijzing van  
geneesmiddelen. Bovendien moet sprake zijn van een goede klachtenbehandeling,  
de medewerkers moeten beschikken over juiste instructies, terwijl voortaan ook  
de geneesmiddelenvoorraden op de houdbaarheidsdatum gecontroleerd worden.
Verder zijn er strikte regels voor de verplichte aanwezigheid van de drogist of de  
assistent-drogist in de winkel. Alle medewerkers zijn nu ook verplicht de producten-
kennis voortdurend op peil te houden. Met ingang van 1999 moeten drogisten  
en assistent-drogisten zich verder minstens eens in de vijf jaar laten nascholen op  
het gebied van geneesmiddelen.

Succesvolle open dag 
Scoutinggroep The Buffalo’s

Op de open dag verschenen 
vooral ouders met jonge kin-
deren. Alle scoutingleden 
droegen hun steentje bij om 
de dag tot een succes te ma-
ken. Na de officiële opening 
viel de scoutinggroep in kleine 
groepjes uiteen om zich bezig 
te gaan houden met hun ei-
gen activiteit. De meeste ou-
ders kregen een rondleiding 
over het terrein, terwijl hun 
kroost zich vermaakte met 
allerlei scoutingactiviteiten, 
zoals het bouwen van een hin-
dernisbaan, brood bakken bij 
het kampvuur en een tikspel 
doen in de duinen. 

Kampvuur 
Maar wat maakt scouting nou 
zo leuk? Bij het kampvuur zit 
Babette van twaalf jaar. Zij is 
assistente patrouilleleider bij 
de Scouts. “We doen altijd van 
alles, het is nooit saai. Ik vind 
het vooral leuk om te pionie-

ren.” De vijftienjarige Kimberly 
zit al vanaf haar vierde bij de 
scouts: “Ik ben scoutingver-
slaafd. Het is gewoon leuk om 
samen van alles te doen en te 
beleven. Iedereen hoort erbij. 
We hebben vooral  heel veel lol 
met elkaar.” 

Stoffig imago 
Scoutingleider Jan Hilco Dietz 
van The Buffalo’s is blij met 
de opkomst. “We moeten af 
van het ouderwetse en stof-
fige imago. Scouting is meer 
dan vuurtje stoken of knopen 
leggen. We werken met een sy-
steem van speltakken, onder-
verdeeld in vijf leeftijdsgroepen. 
Elke speltak heeft zijn eigen 
specifieke wereldje, ruimte en 
activiteiten. Van een weekendje 
Ardennen, karten, lasergamen 
tot kajakken op zee. Het kan al-
lemaal. Dat maakt het juist zo 
leuk, leerzaam en afwisselend”, 
aldus Dietz. 

Vorige week zaterdag hield scoutinggroep The Buffalo’s een open 
dag. Iedereen was welkom om een kijkje te komen nemen. Maar 
er was vooral ook tijd voor actie. Bezoekers konden op deze ma-
nier kennis maken met de verschillende onderdelen van scouting.

Weinig belangstelling voor Integrale parkeervisie

door Nel Kerkman 

In één van de zalen van het 
Gemeenschapshuis was de 
aankleding voor de infor-
matiebijeenkomst sober. 
Verkeersborden langs de kant, 
posters met plattegrond van 
de nieuwe parkeergarage, 
een afbeelding van de kras-
kaart en een overzicht met 
de indeling van de wijken. 
Op deze ingekleurde indeling 
was nauwelijks te ontdekken 
of je straat nu wel of niet 
binnen de zone valt. Maar 
daarvoor waren juist de ver-
keersdeskundige van de ge-
meente aanwezig. Soms liep 
het informeren alsnog uit tot 
heftige discussies over de vele 
parkeerveranderingen.

PAP-vergunning 
In de nieuwe plannen krij-
gen de Hogeweg en de 
Brederodestraat in 2009 een 
PAP-regeling. Dat betekent 
dat in de straat parkeerau-
tomaten komen waarbij be-
zoekers moeten betalen voor 
de parkeerplek, de bewoner 
kan met zijn vergunning 
(€54 per jaar) gratis  parke-
ren. Uit de discussie van de 
aanwezige bewoners van de 
Brederodestraat kwam naar 
voren dat zij de huidige par-

keeroverlast meer dan zat 
zijn. Deze overlast wordt in 
grote mate veroorzaakt door 
de aanwezigheid van de vele 
pensions en kamerverhuur-
bedrijven in hun wijk. Zij zeg-
gen dat met het PAP-regime 
de parkeeroverlast niet wordt 
opgelost want ook de pensi-
ons en kamerverhuurders 
krijgen per 2 kamers een PAP-
vergunning. Een betere oplos-
sing is wanneer de toerist een 
andere parkeerplaats toege-
wezen krijgt: bijvoorbeeld 
aan de rand van de duinen. De 
bewoners van de wijk vinden 
dat de gemeente met twee 
maten meet en dat er weer 
niet gekeken is naar de belan-
gen van de burger.

BEL-vergunning 
De wijken Park Duijnwijk en 
Oud Noord krijgen in 2008 
en de smalle straten in de 
Oostbuurt pas in 2010 een 
BEL-vergunning. BEL staat 
voor belanghebbendeparke-
ren, wat in de praktijk bete-
kent dat alleen bewoners in 
de straat mogen parkeren. 
De vergunning kost €108 per 
jaar. Met de nieuwe regeling 
hopen de bewoners van Park 
Duijnwijk de geparkeerde au-
to’s van treinreizigers en toe-
risten uit hun wijk te weren. 

In Zandvoort is parkeren een heet hangijzer. Daarom organi-
seerde de gemeente op 4 september een inloopavond in het 
Gemeenschapshuis over de beleidsnota ‘Uitwerking Integrale 
visie parkeerbeleid Zandvoort’. De opkomst van 35 belang-
stellenden was een magere afspiegeling van de betrokken-
heid wanneer je het vergelijkt met het parkeerreferendum in 
1997. Zelfs de politiek had, op een enkeling na, weinig inte-
resse voor de toelichting.

Waarschijnlijk zal de parkeer-
overlast zich uitbreiden naar 
de parkeerplaatsen in Oud 
Noord. Om dit te voorkomen 
zal er in deze wijk (waar nu 
nog geen overlast is) ook een 
BEL-regime gehanteerd gaan 
worden. De straten van de om-
geving Haarlemmerstraat/
Koninginneweg zijn niet 
meegenomen in het nieuwe 
parkeerbeleid. De bewoners 
vrezen dat met de komst van 
de nieuwe parkeergarage in 
2010 en het parkeerregime 
Hogeweg/Bredrodestraat 
de olievlek naar hun gebied 
verschuift. Men ziet liever dat 
ook hun straten tegelijk met 
Hogeweg/Brederodestraat in 
aanmerking komen voor een 
parkeervergunning.

Parkeergarage
Tijdens de inloopavond was 
een kritische kanttekening 
van de bezoekers bij de flinke 
verhoging van de parkeer-
tarieven. “Zijn deze tarieven 
drastisch verhoogd ten gun-
sten van de nieuw te bouwen 
parkeergarage? En waarom 
moeten de investeringslas-
ten en exploitatiekosten van 
de parkeergarage ten lasten 
komen van de burgers? Beter 
zou zijn wanneer de lasten 
worden doorberekend naar 
degene (bedrijven, onder-
nemers en werknemers) die 
baat hebben bij de garage.” 
Daar konden de verkeersvoor-
lichters geen adequaat ant-
woord op geven omdat de 
raad deze beslissing neemt.

Er is nog inspraak
Na de inspraakprocedure 
bundelt de projectcoördina-
tor alle reacties in een nota. 
Het rapport gaat samen met 
de reactienota, inclusief een 
advies en nabespreking in het 
college, naar de gemeente-
raad. Tenslotte is de gemeen-
teraad aanzet. Zij bespreekt 
de stukken en zal deze al dan 
niet gewijzigd vaststellen 
waarna overgegaan wordt 
tot het invoeren van de voor-
gestelde maatregelen. Wilt u 
alsnog mee participeren in 
de besluitvorming voor een 
vernieuwd parkeerbeleid? 
Dan kunt u tot 4 oktober uw 
schriftelijke reactie, voorzien 
van naam en adres, inleveren 
bij de gemeente Zandvoort. 

De belangrijkste veranderingen
Als de raad de nieuwe plannen goedkeurt dan zullen de 
volgende veranderingen worden ingevoerd: 
• De bezoekerspas van €11 gaat verdwijnen. Daarvoor in de 

plaats komt een kraskaart. In 2008 kunnen bewoners per 
half jaar 20 kraskaarten (€1,80 per stuk) kopen waarmee be-
zoekers per kaart 3 uur aaneengesloten kunnen parkeren. 

• Het gratis parkeren op de boulevards in de wintermaanden 
wordt teruggedraaid naar betaald parkeren. Ook de tijd 
(tot 22.00 uur betaald parkeren) van de Noord-Boulevard 
wordt aan het parkeerregime van Bloemendaal aan zee 
aangepast. In 2010 gaan de eigenaren van de strandhuis-
jes voor hun parkeervergunning €54 betalen. 

•  Ook de tarieven bij de andere parkeermeters worden in 
2010 met 40 cent verhoogd. Tevens worden de PAP-ver-
gunningen flink verhoogd. Was het eerst nog €27 per ver-
gunning, per 2008 worden de tarieven verdubbeld naar 
€54 per jaar. De PAP-tarieven voor hotels en bedrijven en 
PAP 2 (2e auto) gaan van €40,50 naar €108.

Etos Zandvoort, gevestigd aan de Haltestraat 10E, mag zich voortaan een 
gecertificeerde drogisterij noemen.
Kort geleden behaalde zij het officiële Drogisten Waarborgcertificaat. Dit certificaat 
vormt het bewijs dat de drogisterij voldoet aan een reeks strenge eisen en waarborgen 
voor wat betreft de kwaliteitszorg bij de verkoop en aflevering van zelfzorggenees-
middelen. Het Drogisten Waarborgcertificaat wordt toegekend door het Pharmacon 
Certificerend Orgaan, het officiële certificatie-instituut voor de drogisterijbranche.

Hindernisbaan bouwen tijdens open dag
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groot probleem ervaren, maar 
je zou er promotie mee moe-
ten willen maken. Waarom 
niet op maandag gratis par-
keren op de boulevards en 
parkeerterreinen. Moet je eens 
kijken wat er gebeurt met je 
dagbezoek!” 

Zandvoort
In het dorpsgebeuren speelde 

en speelt Faber ook een 
belangrijke rol. Zo maakt 

radio ZFM gebruik van 
het café voor vele ra-

dio-uitzendingen en 
is hij supporter van 
de stichting Classic 
Concerts. Een paar 
keer per jaar komen 

de musici na afloop 
van hun optreden  

voor een borrel in 
Hotel Hoogland. In het 

verleden is hij zes jaar lang 
voorzitter van de Stichting 

Zandvoort Promotie geweest 
en heeft hij in het bestuur van 
de VVV gezeten. Als afstudeer-
project heeft hij een scriptie 
over Zandvoort geschreven 
met de titel ‘De Kust te Keur’. 
Ook heeft hij onder het pseu-
doniem ‘Dorpsomroeper’ nog 
columns geschreven voor 
het toenmalige Zandvoorts 
Nieuwsblad.

Hond Dennis
Wie overdag in het hotel komt, 
ziet ook altijd hondje Dennis 
liggen. Het grappige is, dat 
Floris niet de eigenaar is, zo-
als velen denken. De eigen-
wijze hond woont officieel in 
de Marisstraat, maar komt 
elke morgen om acht uur in 
zijn eentje naar het hotel. 
Daar heeft hij het zichtbaar 
naar zijn zin. Floris gaat elke 
dag een eind met hem wan-
delen in de duinen en prompt 
om 18.00 uur vertrekt Dennis 
weer opgewekt naar zijn eigen 
huis. Beiden zijn overduidelijk 
zeer happy met dit dagelijks 
ritueel! De slotwoorden van de 
aimabele hotelier en dorpsge-
noot: “Ik ben een heel gelukkig 
mens.”

een tuinzaal. “Wij proberen 
door het aanbieden van leuke 
arrangementen het onze gas-
ten tot hun zin te maken. Zo 
is er het vlinderarrangement 
(vlinders in je buik?) met een 
fles rosé, vlinderzeepjes, vlin-
dersnoepjes en men krijgt 
een tasje met een koelele-
ment en lekkere broodjes. 
Voor jonge mensen is er een 
‘jungle appartement’. Tevens 
kan men bij ons kaarten voor 
de Waterleidingduinen verkrij-
gen en krijgen ze een walkman 
mee. Hierop kan de gast een 
CD beluisteren met de diverse 
vogelluiden, die daar te horen 
zijn. “Ik wil de mensen bewust 
leren omgaan met hun zintui-
gen. Geur en kleur zijn belang-
rijk. Van groot belang is het ge-
voel van hoe je iets beleeft.” 

Parkeren
Zijn credo is: ‘De beste pro-
motie is een goed product’ 
en hij is duidelijk van mening 
dat Zandvoort het verblijfs-
toerisme moet bevorderen. 
“Parkeren hier wordt als een 

De bij velen bekende dorpsgenoot van deze week is Floris Fa-
ber (58), de eigenaar van Hotel Hoogland. In menige beleving 
heeft hij dit hotel al heel wat jaren en dat klopt. Veertien jaar 
geleden is hij hiermee gestart. Floris is een echte Zandvoor-
ter; van moeders kant is hij een Molenaar (De Bokkum) en het 
eveneens bekende hotel Faber wordt door zijn neef gerund. 

Dorpsgenoten

Na de HBS in Haarlem ver-
trok hij naar de hotelschool 
in Maastricht, waar hij zich 
direct thuis voelde. “Aan-
sluitend ben ik in Breda 
gaan studeren aan het 
Nederlands Weten-
schappelijk Instituut 
voor Toerisme, dat ik 
door mijn vooroplei-
ding in tweeënhalf 
jaar kon afronden. 
Mijn eerste baan 
was in 1974, als tra-
velmanager bij KLM 
Hotelreserveringen.” 

Loopbaan
Hierna werd Faber op de nog 
jeugdige leeftijd van 26 jaar 
directeur van het Nederlands 
Reservering Centrum in Den 
Haag, dat was opgezet door de 
hotellerie en de recreatiesector. 
In die tijd kwamen er uit het 
buitenland ruim 440.000 aan-
vragen voor hotels. Naderhand 
was hij tevens werkzaam voor 
het Nederlands Bureau voor 
Toerisme. “Tussen de opleiding 
in Maastricht en Breda heb ik 
in de zomer van 1971 café De 
Bierwinckel boven de Hema ge-
rund. Er werd daar met name 
veel cabaretmuziek gedraaid”, 
vertelt Faber met enthousi-
asme. Uiteindelijk was er daar 
toch de behoefte om zelfstan-
dig aan de slag te gaan. “Ik had 
in eerste instantie het oog op 
een hotel in Wassenaar maar 
het is toch Hotel Hoogland 
geworden. Tot dan toe was 
dat uitsluitend in het seizoen 
geopend. Nu draaien wij het 
hele jaar door.”

Hotel
Het hotel beschikt over dertig 
kamers, het gezellige café ‘Het 
gedicht van de zee’, een lounge, 
een uitgebreide leestafel en 

 

                             Floris Faber

Floris Faber

door Erna Meijer

September scoort best goed
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 19 21 17 20 

Min 10 9 12 8-9

Zon 40% 45% 35% 40%

Neerslag 10% 20% 25% 20%

Wind nno. 2-3 zw. 3-4 wnw. 4 zw. 4

Deze weerweek verloopt 
eigenlijk best aardig in 
Zandvoort en omgeving. Het 
blijft goeddeels droog inclu-
sief schappelijke temperatu-
ren voor bijna medio septem-
ber. Prima omstandigheden 
voor de nodige buitenactivi-
teiten, maar degelijk strand-
weer zit er waarschijnlijk net 
niet in.

Deze septembermaand ove-
rigens is tot nu toe vrij droog 
met in Zuid-Kennemerland 
ongeveer 30-35 millimeter 
regen tot en met de veertien-
de van de maand. Iets boven 
het Noordzeekanaal viel nog 
maar 17 millimeter water. De 
dinsdag en woensdag oog-
den al beter en de mensen 
met een huisbarometer za-
gen deze netjes stijgen. 

Vandaag en ook komend et-
maal komt het hier al vaker 
opgevoerde hardnekkige Ierse 
hogedrukgebied eindelijk wat 
meer in beweging en neigt 
zich enigszins oostwaarts te 
verplaatsen. Gevolg is dat de 
opklaringen geleidelijk nog 
iets meer terrein zullen win-
nen en ook de dagtempera-
tuur hogere ogen gaat gooien. 
Donderdagmiddag wellicht al 
en vrijdag is de 20 graden even 
haalbaar met rugdekking van 
de septemberzon. 

Daarentegen dalen de nach-
telijke temperaturen onder 
een nu en dan vrij heldere 
sterrenhemel en zijn minima 

mogelijk (vrijdagochtend 
vroeg) van 8 graden rich-
ting het binnenduingebied 
van Bentveld.  

Voor het overige verandert 
er niet veel aan het weer-
beeld, of het moet de korte 
regenonderbreking zijn van 
vrijdag(avond) op zaterdag. 
In de loop van het aanstaan-
de weekeinde herstelt het 
weer zich vervolgens tijde-
lijk, na een wat frisse zater-
dag met krap 17 graden door 
een stevige noordwester. 

Zeer opvallend de voorbije 
zomer en ook dit seizoen is 
het feit dat thermische uit-
schieters naar boven niet 
voorkwamen en ook niet 
voorkomen. Zo grossierden 
we exact een jaar terug nog 
in hoogzomerse maxima die 
niet zelden in de buurt van 
de 30 graden uitkwamen. 
Ten dele kon die situatie 
worden verklaard door de 
nawerking van de record-
zomer en met name dan de 
legendarische julimaand.

Een aantal mensen beweert 
-nu we welhaast aan een 
normalisering van het tem-
peratuurbeeld bezig lijken 
te zijn- dat de komende 
winter dan ook wel koud zal 
moeten verlopen. Met geen 
zinnig woord echter is in dit 
stadium iets te zeggen over 
de winter van 2008.

weerman Marc Putto

Kinderfeestje 
organiseren?De Fabriekswinkel

Matrassen – Boxsprings – Ledikanten - Bodems

Radicale leegverkoop

Alles moet weg

Wij stoppen

Enorme kor tingen

Amsterdamsevaart 28, 2032 EB Haarlem,
Telefoon: 023 - 540 68 10,

Website: www.defabriekswinkel.nl

29 september     
laatste dag!
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Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Zaterdag 15 september

Karaoke
2e wedstrijd

Vanaf 21.00 uur

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

GEZOCHT
 voor

OPEN GOLF ZANDVOORT

Ballenraper m/v 
 

Bent u de actieve oudere of ben jij 
de enthousiaste jongeling die
graag met onze ballenraper de ballen 
van het veld wil rijden.

Meld je dan nu schriftelijk of 
via e-mail aan bij :

Open Golf Zandvoort B.V.
T.a.v. Mw. D. Abspoel 
Duintjesveldweg 3
2041 TZ  ZANDVOORT
e-mail: administratie@opengolfzandvoort.nl
tel: 023-571 5743

“Niet alle dochters gaan op hun moeder lijken.  
Sommige worden erger.”

Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

Stichting Classic Concerts bracht afgelopen zondag weer een 
verrassend programma. Ditmaal kwamen vier jonge talent-
volle musici aan bod, allen finalisten van een Prinses Christina 
Concours. Dit is een jaarlijks concours dat klassieke muziek, 
jazz en compositie tracht te promoten onder jongeren van 
twaalf tot en met negentien jaar. 

Het spits werd afgebeten door 
Laura Trompetter (1989) op 
een marimba van twee me-
ter breed. Dit niet alledaagse 
instrument is te vergelijken 
met een groot uitgevallen vi-
brafoon c.q. xylofoon en telt 51 
rozenhouten toetsen en een 
onderstel van aluminium bui-
zen. In 2005 won Laura al de 
eerste prijs én de publieksprijs 
tijdens een regionale finale, 
dit jaar behaalde zij zelfs de 
tweede plaats in de nationale 
finale in Den Haag.

Laura en Elena
Het in groten getale aanwe-
zige publiek was zeer onder 
de indruk van de solo’s van de 

Laureaten Prinses Christina 
Concours in Zandvoort 

Muzikaal jubileum

tekst en foto Nel Kerkman

In de huis aan huis verspreide 
jubileumuitgave van het club-
blad ‘Luidkeels’ staat in geuren 
en kleuren het ontstaan van 
het koor beschreven. De eerste 
repetitie vond een maand na de 
oprichting plaats op dinsdag 7 
september 1982. Dirigent Dico 
van Putten was degene die in 
1982 veertig mannen bereid 
vond om samen een koor te 
formeren. Na Van Putten ont-
wikkelde het koor zich onder 
leiding van diverse dirigenten: 
Frans Bleekemolen, Paul Waerts 
en de huidige dirigent Wim de 
Vries. Een van de vele hoogte-
punten was in 2000 het legen-
darische optreden op het Van 
Fenemaplein met de Carmina 
Burana. 

Meer dan zang alleen
Na het optreden in Pluspunt 
vertellen twee van de vier 
bestuursleden, Wim van der 
Moolen en Nanning de Wit, 

waarom het zo gezellig is bij 
het mannenkoor. “Eigenlijk 
zijn we één grote vrienden-
groep waarvan ‘zingen’ de 
basis is die ons bindt. Ook 
vinden we het belangrijk om 
naast het zingen één keer per 
jaar een buitenlandse koorreis 
te verzorgen. Samen met onze 
partners hebben we al menig 
land in Europa bezocht en op 
5 oktober gaan we naar België. 
We genieten van de cultuur 
maar ook van onze concerten 
die veelal in mooie kerken of 
op pleinen worden gezongen. 
De combinatie van cultuur, 
muziek en gezelligheid maakt 
dat ons koor zo hecht is en 
blijft. Op vrijwillige basis wor-
den diverse taken verricht. Zo 
is er een op- en afbouwgroep, 
iemand verzorgt de muziek 
en de partituren. Gea en Kees 
Verhoef worden even extra be-
noemd omdat zij ons clubblad 
‘luidkeels’ perfect verzorgen”, 
vinden de heren De Wit en Van 
de Moolen.

Het Zandvoorts mannenkoor bestaat dit jaar al weer 25 jaar. 
Ze zijn als koor zeer geliefd en verzorgen per jaar heel veel 
concerten in en buiten Zandvoort. Meest recent was hun op-
treden tijdens de open dag van Pluspunt. Uiteraard viel dit 
in goede aarde bij de bezoekers en de vele fans van het koor. 
Het was alvast een voorproefje voor hun jubileumconcert van 
komende zondag.

 
Toekomstmuziek
In het verleden bestond het 
koor uit veel meer mannen 
dan de 41 leden die er nu zijn. 
“Hoewel qua stemmen ons 
koor muzikaal momenteel goed 
verdeeld is, zijn we uiteraard 
altijd op zoek naar nieuwe en 
vooral jongere leden. Ook het 
bestuur is toe aan vervanging”, 
vertelt Van der Moolen, “ik leg 
na 7 jaar de voorzittershamer 
neer en ook Nanning heeft nu 
een dubbele functie (secretaris 
en penningmeester), dus mijn 
hoop is gevestigd op nieuwe 
leden. Schroom niet en kom 
gewoon een keer luisteren of 
meezingen op dinsdagavond in 
het Gemeenschapshuis.”

Jubileum
Komende zondag 16 septem-
ber is er een groots jubileum-
concert in de Protestantse 
kerk met een zeer gevarieerd 
repertoire. De kosten zijn € 10  
en diverse oud-dirigenten zijn 
aanwezig als gastdirigent. 
Aansluitend is er een recep-
tie in het Gemeenschapshuis. 
Op 8 oktober wordt er feest 
gevierd en daar zijn alleen le-
den en donateurs welkom. Op 
deze feestavond worden ook 
4 leden van het eerste uur in 
het zonnetje gezet. Jammer 
genoeg vervalt dit jaar het 
kerstconcert maar er komt een 
fantastisch Nieuwjaarsconcert 
op 13 januari 2008 in de ver-
nieuwde Agatha kerk. Ook is 
het mannenkoor aanwezig bij 
het shantykorenfestival op 23 
september. Noteer alle data in 
uw agenda want een bezoek 
aan één van de vele concerten 
mag u zeker niet missen. 

De voorverkoopadressen voor 
het jubileumconcert op 16 sep-
tember zijn: Boekhandel Bruna 
Balkenende, Kaashuis Tromp, 
C’est Bon noten en Pluspunt 
Noord. 
 

frêle Laura en vooral met het 
openingsnummer ‘Yellow af-
ter the rain’ van M. Peters. De 
verschillende weersomstan-
digheden regen, donder en 
bliksem kwamen met slechts 
het hanteren van vier stok-
jes schitterend tot uiting. Na 
een moeilijke ‘Rhythm song’ 
van P. Smadback beëindigde 
Trompetter haar geweldige 
optreden met een muzikale 
ruzie en achtervolging op de 
trap tussen vader en zoon, 
in de vorm van een stuk van 
E. Hatch ‘furioso and valse in 
d minor’. Hierna speelde de 

in Moskou geboren violiste 
Elena Emelianova (1984) drie 
stukken uit de Sonatine in D. 
opus 137 van Schubert en het 
gevoelige Vocalise op. 34 van 
Rachmaninoff.  In 2004 was 
Elena regionaal finaliste. 

Aron en Lilian
Na de pauze trad de in Italië 
geboren pianist Aron Tringali 
(1985) solo op, met vier stukken 
uit Fantasiestücke, op. 12 van R. 
Schumann. Vooral het krach-
tige en warme ‘Aufschwung’ 
contrasteerde fraai met de 
tere, romantische klanken 
van de andere uitvoeringen. 
Aron won zowel in 2005 als in 
2006 in een regionale finale 

de tweede prijs. Net zoals het 
openingsoptreden het publiek 
begeesterde, gebeurde dit 
ook bij het slot. Sopraan Lilian 
Farahani (1990) veroverde 
direct alle harten. In maart 
2007 won zij tijdens een re-
gionale finale de tweede prijs 
gevolgd door een publieks-
prijs. Haar repertoirekeus was 
ook heel gevarieerd met o.a. 
aria’s van Mozart, Schubert en 
Humperdinck. Het is knap al op 
zo’n jonge leeftijd Italiaanse, 
Duitse, Franse en Engelse lie-
deren met een juiste uitspraak 
te zingen. 

zaterdag 22 september
OPENLUCHT 

DIAVOORSTELLING
over 

Oud Zandvoort
Kerkplein, 

aanvang 20.15 uur 

zondag 23 september
SHANTY & 

ZEELIEDERENFESTIVAL
Nieuw Unicum, 

aanvang 10.15 uur 
optredens 11 koren 

van 12.00 tot 17.30 uur

zaterdag 29 september
Noord-Hollands 
kampioenschap 

STADS- EN 
DORPSOMROEPERS

Kerkplein, 
aanvang 13.30 uur

Boulevard paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu �5 september t/m 28 september 
€ 27,50

Mosaïque d’anguille fumé avec crème de persil 
terrine van gerookte paling

of
Crème de volaille au foie gras 

avec crèpes et crouton d’ail
Gevogelte crème soep met 

ganzenlever en knoflookcroûtons
of

Mikado de fromage
kaassalade met notendressing en rucola

 HHH

solette d’eco avec sauce de concombre et chili
sliptong met komkommersaus 

en een vleugje chilipeper
of

Caille aux four farcis au tartare 
de veau et sauce poivre vert

Gebraden kwartel gevuld met 
kalfsfilet, met groene pepersaus

of
tarte de couscous et légumes aux quiche

Couscous taartje en kleine groente quiche
HHH

Dessert 

Voor reserveringen: 023-57�6��9/info@tfaz.nl

Zin om te sporten?
kijk op 

www.sportinzandvoort.nl

HOORT, ZEGT H ET VOORT!

Ode aan de Herfst
Primeur in Zandvoort

Viering opening 
Bockbierseizoen

met proeverij nieuwe oogst 
Hertog Jan Bockbier

donderdag 20 september
Indronk 19:00 uur 

Het bestuur van het Mannenkoor

Marimba virtuoos Laura Trompetter



  
Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de onderstaande bon in!

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting

Nieuwe collectie
Riverdale en Sia is binnen

Onze Leidse heeft Klasse!
Belegen Leidse kaas

echt anders, echt smaak.
 Nu 500 gram voor € 3,95

De hele maand september:
Varkensschnitzels 

Naturel of gepaneerd
4 stuks € 5,00

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

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde)

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Strand
Club Maritime - Strandpaviljoen nr. 9
Wander & Karin - Strandpaviljoen nr. 8

Deze week bij Funnyvlaai:
  De appel/citroenvlaai 
van 13,95 voor 12,50

ZandvoortPashouders een 
punt en koffie/thee voor €3,= 

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 023-5735023

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% extra korting op 
onze zomeropruiming!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ook adverteren op de (ZandvoortPas) strandpagina?
Bel Letty van den Brand (06-4342 9783) 

en vraag naar de zeer aantrekkelijke tarieven!

Keuken geopend tot 1 oktober
In 2008 heten wij u ook
weer van harte welkom!

Strandpaviljoen        Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Nog 3 weken lekker eten!

Nog tot 21 oktober geopend.
Keuken tot eind september

tot 20.00 uur.
Wij zien jullie weer 
in februari 2008!

Tel.: 5716994

Het Zandvoortse strand

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

Bestel nu de Zandvoortpas

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

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

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

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.

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Na vele verzoeken nogmaals: 

€ 25,- betalen en
voor € 50,- huren

De hele maand september
Niet in combinatie met andere acties

Mmmm……
EEN LEKKERE TRAKTATIE

BIJ BOEKING VOOR 
ZANDVOORTPASHOUDERS

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527
Aanbieding voor 

ZandvoortPas houders:
Hamburger van € 2,45 

voor € 1,75

Pizza 
Döner Plaza
3 Turkse Pizza’s

voor 5 EURI !
Kosterstraat 13b – 2042 JJ Zandvoort

Geopend van 14.00- tot  01.00 uur
Dinsdag gesloten. Tel: 023-5718582

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% Korting 
op de nieuwe collectie 
Guro Dameskleding t/m maat 48

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

 �5% korting op 
wenskaarten

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

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand september
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maak nu kennis met 

de reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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

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
Donderdag 13 september 2007 19.00 - 20.30 uur

Plaats Adres Vraagprijs

Zandvoort De Ruyterstraat 34 € 149.000,- 

Zandvoort Karel Doormanstraat 10/6 € 198.000,-

Zandvoort Passage 3/8 € 198.500,-

Zandvoort Dr. C.A. Gerkestraat 49 rood € 209.000,-

Zandvoort Burg. van Fenemaplein 22/1 € 215.000,-

Zandvoort Pakveldstraat 23 € 249.000,-

Zandvoort Schoolstraat 2 € 279.000,-

Zandvoort Fahrenheitstraat 51 € 292.500,-

Zandvoort Schoolstraat 6c € 298.000,-

Zandvoort Oranjestraat 8a € 435.000,-

Zandvoort Brederodestraat 28 € 439.000,-

Zandvoort Oranjestraat 6a € 459.000,-

Zandvoort Oosterparkstraat 3 € 465.000,-

Zandvoort Kostverlorenstraat 51 € 474.500,-

Zandvoort Brederodestraat 231 € 575.000,-

Zandvoort Westerparkstraat 10 € 595.000,-

Zandvoort Boulevard Paulus Loot 103 € 1.495.000,-

Beleidsnota Wmo: ‘Alle hens aan dek’

door Nel Kerkman

Iedereen die aanwezig wilde 
zijn moest zich van te voren 
aanmelden. Misschien was 
de drempel voor burgers 
daardoor iets te hoog en be-
stonden de 38 aanwezigen 
van deze middag voorname-
lijk uit professionals. Diverse 
Zandvoortse organisaties 
vertegenwoordigden de weg-
gebleven burger. De ANBO, 
EMM, de kerken, Wmo raad, 
Bibliotheek, Zorgbalans en 
Loket Zandvoort waren deze 
middag met nog vele andere 
regionale organisaties aanwe-
zig. Via deze achterban zullen 
alle gegevens zeker bij de des-
betreffende belanghebbende 
terecht komen. 

Meedoen
In zijn welkomstwoord meldt 
wethouder Gert Toonen dat 
de gemeente hard aan de slag 
is om de nota voor januari 
2008 aan de raad en burger 
te kunnen aanbieden. Voor 
een aantal geplande activi-
teiten in de beleidsnota zijn 
bedragen vastgelegd. Mocht 
de raad deze gelden niet in de 
begroting 2008 beschikbaar 
stellen dan zullen activitei-

ten vervallen of worden uit-
gesteld. De activiteiten staan 
in de nota met taaknaam be-
noemd en tevens is zichtbaar 
wie verantwoordelijk is voor 
de uitvoering ervan. Het doel 
van het gemeentelijke Wmo 
beleid is dat validen en min-
dervaliden, ongeacht de aard 
van hun beperking, kunnen 
meedoen aan het maatschap-
pelijk leven. 

Toelichting
De uitleg van de nota met ge-
bruik van de beamer is voor de 
25 professionals uit de gezond-
heidszorg in de raadzaal goed 
te volgen. Voor degene die niet 
of nauwelijks kennis hebben 
van deze materie is het ge-
heimtaal. De cliënt  heeft ook 
informatieachterstand wat 
betreft de taakvelden van de 
regionale organisaties. Bij wie 
kunnen ze wat halen en wat 
kost dat, of is het gratis? Het 
toevoegen van een bijlage aan 
de beleidsnota waarin deze in-
formatie overzichtelijk is opge-
nomen is wenselijk. 

Inspraak 
Na adviezen van de Wmo 
raad en de raadscommissie 
Projecten en Thema’s is de 

Met deze fraaie titel van de beleidsnota Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) 2008-2011 wordt een aanzet gege-
ven om iedereen, jong, oud, met of zonder beperking, te laten 
meedoen.  De gemeente had belangstellenden en burgers (via 
de gemeentelijke advertentie) uitgenodigd om op 4 septem-
ber bij de inspraakbijeenkomst aanwezig te zijn. 

nota vrijgegeven voor inspraak. 
Alle instanties zijn het erover 
eens dat de aangeboden be-
leidsnota er goed uitziet. Wél 
zijn er enkele aandachtpunten 
die men inhoudelijk mist. Zo 
wordt afgevraagd waarom het 
gemeentelijke gezondheids-
beleid toegevoegd is aan de 
Wmo nota, omdat er onder-
ling geen overeenkomst is. 
Bovendien wil men graag dat 
de jonge mantelzorger in de 
nota benoemd wordt omdat 
uit schoolonderzoeken naar 
voren is gekomen dat 1 op 
de 10 jongeren overbelast is 
door de mantelzorg die door 
hem of haar wordt verricht. 
Het thema preventie en de 
rol van de ouders met betrek-
king tot de opvoeding van de 
jeugd komt onvoldoende in de 
nota tot uiting. De gemeente 
Haarlem is de wijzende instan-
tie voor dit taakveld. Het gok-
probleem, wat hoog scoorde 
in Zandvoort, ontbreekt in de 
nota. Is er al iets ontwikkeld 
voor jongeren met schulden? 
Maar ook de ouders verdienen 
aandacht, zij komen in de pro-
blemen omdat ze de schulden 
van hun kinderen proberen op 
te vangen. Verder vindt men 
dat de groep demente be-
jaarden ‘in hun eerste fase’ in 
de nota zijn overgeslagen en 
ook de ouderenmishandeling 
komt er niet in voor. 

Vervolg
“Ondanks dat er al veel ont-
wikkeld en gedaan is, moet er 
meer eenheid komen in het 
verlenen van informatie. Soms 
weet je als organisatie niet of 
je cliënt nog door andere in-
stanties behandeld wordt. Met 
elkaar in overleg gaan is een 
goede zaak die iedereen, zowel 
de cliënt als de organisatie, ten 
goede komt.” Dat is over het 
algemeen de mening van de 
aanwezige organisaties wat 
tijdens de middag naar voren 
kwam. Zandvoort is de goede 
weg ingeslagen. Het einddoel 
van een perfecte beleidsnota 
komt met de inzet en samen-
werking met gemeente, pro-
fessionals én niet te vergeten 
de burger, in zicht

“In mijn jeugd heb ik er al 
in de vakanties gewerkt en 
in de avonduren daar mijn 
huiswerk voor de Middelbare 
Detailhandelsschool gemaakt. 
Na mijn diensttijd ben ik in 
de Zijlstraat in Haarlem als 
bedrijfsleider begonnen; deze 
winkel heb ik in 1980 overge-
nomen en uiteindelijk in 2000 
weer afgestoten.” C’est bon 
(voor de goede smaak) is nu 
een coöperatieve inkoopver-
eniging met vijftien winkels 
in het gehele land.

Trends in noten
Het is een knusse winkel 
met een uitgebreide sorte-
ring. “De noten komen uit 
alle windstreken en worden 
door mij zelf gebrand”, vertelt 
Rubeling. “Vroeger was er met 
name veel vraag naar pinda’s 
en (melanges van) pistache- 
en cashewnoten. De huidige 
trend ligt meer bij macada-
mia’s, pecannoten en noten 
in een pittig jasje, zoals wasa-
bipinda’s. Wat ook goed loopt 
zijn de caloriearme crackers, 
gemaakt van rijst en/of soja.” 
Vooral de door Sonja Bakker 
aanbevolen ‘rice cookies’ sma-
ken verrukkelijk en blijken dus 
tevens prima voor de lijn te 
zijn. Lekker zijn eveneens de 
verschillende zuidvruchten 
en pompoenpitten, die u kunt 
meebakken in het brood ( 
“goed voor de blaas”).

Cadeautip
 Het assortiment honing is ver-
bluffend. Naast de bekendere 
soorten als klaver en heide, 
kunt u ook terecht voor euca-
lyptus-, acacia-, tijm- en zelfs 

Yucatanhoning, uit landen als 
Hongarije, Canada en Mexico. 
“Vroeger tapten wij zelf de ho-
ning, maar daar zijn wij mee 
gestopt. Wel scheppen wij nog 
zelf thee en koffie. Een heel 
leuk cadeau is bijvoorbeeld 
een ‘theeboeket’, opgemaakt 
als een bos bloemen met di-
verse smaken thee”, aldus de 
hardwerkende zakenman. 
Rond de feestdagen is er een 
ruime keus aan kerst- of an-
dere cadeaupakketten.

Verschuiving
Rubeling merkt duidelijk dat 
de consument/toerist te-
genwoordig een heel ander 
(bestedings-)patroon heeft. 
“Vroeger ging men om vijf uur 
van het strand en liep via de 
Kerkstraat het dorp in. Nu gaat 
men vaak op dit tijdstip naar 
het strand om ergens te gaan 
eten en pas daarna gaat men 
een ijsje halen. Echt winkelen 
is er dan niet meer bij.”
Doordeweeks staat Rubeling 
alleen in de zaak, alleen op 
zondagmiddag komt zijn 
vrouw meehelpen. 

Zang
Wat Hans ook met veel ple-
zier doet, is zingen als twee-
de tenor bij het Zandvoorts 
Mannenkoor. Dit al vanaf het 
begin, dus is hij deze weken 
eveneens druk bezig met het 
repeteren voor het 25 jarig ju-
bileum. C’est très bon!

De kwaliteitszaak aan de Kerk-
straat 2A is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur en zon-
dags van 12.00 tot 18.00 uur. 
Tel. 5730338.

De notenzaak bovenaan de Kerkstraat, is al ruim vijfenveertig 
jaar geleden gestart door de heer Fonville onder de naam ‘Pin-
da’. Daarnaast waren er in Haarlem twee winkels. In 1990 heeft 
de huidige eigenaar Hans Rubeling (53 jaar geleden geboren in 
de Helmersstraat) de zaak in Zandvoort overgenomen. 

door 
Erna Meijer

C’est Bon

De krant lezen op internet?
Kijk op www.zandvoortsecourant.nl 

Verantwoordelijk wethouder Gert Toonen
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RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00  Zondag in Kennemerland 
17:00  De avond
20:00 Golden ZFM (H)
21:00  Tepp Zeppi  

Maandag
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag
08:00 Zondag in 
 Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/ 
 raadsvergadering.      
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Cafe (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Klassiek  (H)
22:00 Veenendaal in Zicht  

Donderdag
08.00 Goedemorgen  
 Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag 
08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
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  Groove Empire
23:00  Night Walk

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

I Know Where It’s @

  

Zaterdag 15 september: 
De cabaretgroep ‘Bij Wijze Van’ toont haar kunsten 
in De Krocht. Een kaartje kost €10 en is te koop bij 
Bruna. De voorstelling begint om 20.00 uur.

Zaterdag 15 september: 
De tweede karaokewedstrijd vindt plaats bij Café 
Oomstee, vanaf 21.00 uur. Geef je op en wie weet 
win jij een weekendje Barcelona!

Zondag 16 september: 
De eerste van een reeks cabaretavonden bij Circus 
Zandvoort, vanaf 20.15 uur geeft de bekende ca-
baretier Klaas van der Eerden een show weg. Zijn 
soloprogramma ‘Wortels’ is energiek, hilarisch en 
muzikaal.

Zondag 16 september: 
‘Rockit Rocks the Beach’ @ Beachclub Vroeger. Prijs: 
€12,50 aan de deur. Tijd: van 12.30 uur tot 23.00 
uur. Line-up: Andre Galluzzi, Michel de Hey, Benny 
Rodrigues en meer.

Het begon allemaal zo onschul-
dig, als een hip alternatief voor 
de saaie, witte verplegersandaal. 
Wat mij betreft een prima initi-
atief, want die witte klompen 
konden wel eens een metamor-
fose gebruiken. In de Verenigde 
Staten ging een aantal modebe-
wuste mannen aan de slag. Het 
resultaat: de felgekleurde, rub-
beren Crocs. (voor degenen die 
niet bekend zijn met de schoen: 
houden zo!) De trendsetters 
leken hun werk goed gedaan 
te hebben. Verplegers vielen 
als een blok voor het schoeisel, 
waar ik mijn mooie voetjes voor 
geen goud in zou willen stoppen. 
Hoewel ik van het bestaan van 
de kleine monstertjes af wist, 
had ik deze gelukkig nog nooit 
in het echte leven ‘ontmoet’. Tot 
een jaar geleden. Want toen be-
sloot heel Nederland massaal 
voor gek te gaan lopen. 

Duizenden ouders, pubers en 
kleuters hulden zich de afgelo-
pen zomer geheel vrijwillig in 
gifgroene, knalroze en pimpel-
paarse Crocs. De oerschoenen 
met gaten in de bovenkant 
vliegen namelijk over de toon-
bank. Drie Crocs speciaalzaken 
openden het afgelopen jaar hun 
deuren. In de hoop hun schoe-
nen mooi van lelijkheid te kun-
nen maken, gingen fans hier op 
zoek naar bijpassende sokken, 
polsbandjes en andere aparte 
accessoires. Maar helaas, lelijk 
blijft lelijk. 

Wat allemaal zo onschuldig 
begon, heeft zich inmiddels 
ontwikkeld tot een dreiging 
voor de gewone Nederlander. 
Een nieuw tijdperk waarin de 
stijlloze Crocs-liefhebber een 
zo lelijk mogelijke wereld wil 
creëren, ligt op de loer. Dicht bij 
huis zijn de eerste gevolgen al 
zichtbaar. Zo kwam mijn zus een 
paar weken geleden opgetogen 
thuis. “Kijk eens wat ik gekocht 
heb!”, riep ze. Meteen voelde ik 
dat het foute boel was. En ja 
hoor, er kwamen een paar ba-
byblauwe Croccies uit haar tas 
springen. Ook zij is nu bezeten 
door het Crocs-duiveltje. Als ik 
maar niet zijn volgende slacht-
offer word…

Het Crocs- 
duiveltje

Column

Pauline

… voor Nathalie 20 jaar

Heb je ff …

Waar kennen we jou van? 
“Op mijn zestiende begon ik bij Tutti Frutti te werken als zater-
dagbaantje. Nu, drie jaar later, run ik samen met mijn moeder de 
winkel. Tutti Frutti verkoopt moderne tweedehands merkkleding 
van o.a. Diesel, Nolita, Leon en Replay. Voordat de kleding in de 
winkel komt te hangen, bekijken we alles eerst heel kritisch. Nu 
zijn we alweer bezig met de nieuwe winterinbreng. Klanten komen 
vaak langs om even gezellig een babbeltje te maken. Dat maakt 
het werk afwisselend en superleuk om te doen.” 
Wat doe je verder nog in het dagelijks leven?
“Samen met een vriendin sport ik drie keer in de week. Ik werd 
het zat om steeds maar suf op de bank te hangen. Ook ben ik 
net gaan samenwonen met mijn vriend, dus ik ben nu druk bezig 
met ons nieuwe huis. Verder hebben we een jong poesje van acht 
weken oud die ook veel aandacht nodig heeft.” 
Waar kunnen wij je nog meer tegen komen?
“Elke zaterdagavond ben ik te vinden in mijn vaste stamkroeg de 
Burcht. Ik vind de mensen en de sfeer heel erg leuk. We hebben 
een vaste groep. Iedereen kent elkaar. Ik hoef niet zo nodig uit te 
gaan in Haarlem of Amsterdam, geef mij maar Zandvoort!” 

Transformers
Al eeuwenlang zijn twee 
soorten buitenaardse 
robots, de Autobots® 
en de Decepticons®,  
met elkaar in oorlog, 
waarbij het lot van 
het heelal op het spel 
staat. Als de strijd 
zich verplaatst naar 
de aarde, hangt het 
van één jongen, 
Sam Witwicky, af of 
de kwaadaardige 
Decepticons® alle 
macht in handen krij-
gen. Sam is een dood-
gewone jongen die 
zich bezighoudt met 
doodgewone dingen als 
school, vrienden, auto’s 
en meisjes. Hij heeft er 
geen flauw benul van 

dat alleen hij de mens-
heid kan redden, tot hij 
en zijn vriendin Mikaela 
terechtkomen in de 
meedogenloze strijd 
tussen Autobots® en 
Decepticons.® 

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Violen – Erica’s
Vanaf 1 september dinsdags weer gesloten.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Dream a little dream with me…

Ilja op reis

De Zandvoortse Ilja Noltee is eind augustus vertrokken voor een 

reis van 4,5 maand door Thailand, Australië, Nieuw Zeeland en 

de Fiji eilanden. Om de drie weken stuurt zij ons een reisverslag 

met haar ervaringen. Hier volgt haar eerste bijdrage:

water... het idee is al heerlijk! 

Met een longtailboat zwieren 
we over het water richting raft-
houses waar we de komende 
nachten zullen doorbrengen. 
De zwevende hutjes drijven als 
kleine tuinhuisjes op een groot 
blauw/groen meer. We beslui-
ten om ons te wagen aan een 
kayaktocht langs de vele kleine 
eilandjes die zich om ons heen 
bevinden. Ik sluit mijn ogen en 
voel de zon prikkelen op mijn 
neus, het rustgevende gevoel 
van ultieme vrijheid heeft zijn 
plekje in mijn lichaam gevon-
den. Langzaam open ik mijn 
ogen en kijk om me heen, een 
grote boom op een klein eiland-
je weet mijn aandacht vast te 

houden. Er zwiept een langu-
raapje heen en weer, gevolgd 
door 2 andere familieleden. 

Het ultieme genot van Thailand 
zit zich in de heerlijke maal-
tijden die dagelijks worden 
geserveerd. Wij ontbijten met 
rijst, lunchen met rijst en om 
het simpel te houden eten we 
‘s avonds ook maar rijst. Het 
moraal van dit verhaal; ik lust 
geen eens rijst! Ach, overal valt 
aan te wennen en het verse 
fruit maakt iedere maaltijd 
voor ons weer tot een lekkernij. 

Daar loop je dan, met je knie-
kousen in je teva’s, op zoek naar 
een waterval die zich ergens in 
deze jungle moet bevinden...  
Om me heen hoor ik het ge-
luid van gibbons, die zich als 
gillende keukenmeiden een 
weg door de takken en strui-
ken wanen. De rood/bruine 
modder spettert langs mijn 
benen, mijn ogen zijn vooral 
gericht op het ontwijken van 
glibberige bloedzuigers die 
zich door mijn sokken probe-
ren te worstelen. Gelukkig heb 
ik van thuis meegekregen dat 
je nooit moet opgeven, dus 
ook vandaag zal ik volhouden 
tot het bittere eind, zodat uit-
eindelijk mijn voetjes kunnen 
genieten van het sprankelende 

Vanmorgen keek ik op naar de 
felblauw gekleurde lucht, door 
mijn tenen voelde ik het zachte 
zand glijden. Op de grond ligt 
een kokosnoot, zojuist uit de 
palmboom naast mij gevallen. 
Ik loop wat verder en voel het 
warme water om mijn lichaam, 
de azuurblauwe zee steekt af 
tegen het witte zand en de 
groene palmbomen. Ik drijf en 
denk aan de afgelopen weken, 
wat een prachtige ervaringen 
en een mooi leven heb ik toch. 
Vannacht slaap ik onder de 
sterren, slaap je met me mee?

ZOOP in Zuid Amerika
In hun derde bioscoop-
avontuur vliegen de 
ZOOP-rangers naar Zuid 
Amerika. Bij de ope-
ning van een vlinder-
tentoonstelling door 
Thomas Berge, vraagt 
e e n  my s t e r i e u ze 
vrouw de rangers om 
hulp. Een zeldzame 
vlindersoort in het 
regenwoud dreigt uit te 
sterven door bosbran-
den. De rangers moe-
ten de cocons opsporen 
voordat ze uitkomen, zo-
dat ze ergens anders uit-
gezet kunnen worden. 

Eenmaal in Zuid Amerika 
blijkt de opdracht lasti-
ger dan ze dachten. De 

rangers belanden van 
het ene avontuur in het 
andere. Ze moeten zich 
bewijzen als tangodan-
sers en voetbalsterren, 
trotseren rivieren en ber-
gen en worden belaagd 
door stieren, krokodillen, 
vleesetende vissen en 
giftige spinnen. 

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie
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De geboorte van de oudejaarsconference
De radio vormde hét middelpunt van ieder gezin. Wim Ibo 
was in de jaren vijftig één van de figuren die zorgden voor 
parels zoals het succesvolle radioprogramma over de familie 
Doorsnee.

Producer Wim Ibo pro-
beerde Wim Kan te 
strikken voor zijn radio-
programma’s. Maar die 
cabaretier liet zich niet 
in met de ‘nieuwe me-
dia’ zoals radio en tv. In 
1938 vraagt pionier Erik 
de Vries het echtpaar 
Kan voor een optreden 
voor de experimentele 
televisie van Philips op 
de Utrechtse Jaarbeurs. 
Het experiment beviel 
Kan helemaal niet. Na afloop 
zei een zwaar teleurgestelde 
Wim Kan: “Je tast maar in het 
duister en je kunt zelf nooit 
zien of je het goed doet of 
niet.” Hij was bang dat de mi-
crofoon en de camera hem in 
zijn vak zouden remmen.

Met veel geduld wist Ibo de 
artiest Wim Kan toch over te 
halen voor de microfoon te 

komen. In zijn radioprogram-
ma Triangel en bij de Familie 
Doorsnee speelde Kan een 
klein rolletje. In 1950 vulde 
hij een half uurtje alleen op 
de radio en in 1953 ook met 
Pasen. In 1954 zei Kan tegen 
Ibo in de kleedkamer van het 
Leidseplein Theater: “Weet 
je wat ik leuk zou vinden? 
Een uur in m’n eentje op ou-
dejaarsavond.” Dolgelukkig 

stormde Ibo naar de VARA-
directie. Deze wilde echter 
van tevoren de radio-opna-
men horen. De bestuurders 

wilden bepalen 
wat wel en niet 
kon worden uitge-
zonden. Resoluut 
weigerde Kan dat 
en…. de VARA gaf 
toe. De conference 
werd een enorm 
succes. De VARA 
werd geroemd 
het te hebben 
aangedurfd dat 
een conference uit 
werd uitgezonden 
waarin zowel de 
VARA als de PVDA 

op de hak werden genomen. 

Met steeds groter succes volg-
den oudejaarsconferences op 
de radio in 1956, ‘58, ‘60 en 
‘63. De politieke conferences 
groeiden uit tot een natio-
nale gebeurtenis. Hij haalde 
politici uit hun ivoren torens 
en presenteerde hen als echte 
mensen, iets wat tot dan toe 
onvoorstelbaar was.

Ouderen genoten van 
Zandvoortse middag

De ANBO afdeling Zandvoort heeft haar leden een middagje 
in Zandvoortse sferen verzorgd. Op één van de mooiste plek-
ken van het dorp maakten de ouderen een uiterst plezierig 
ritje langs de branding.

“Ik begrijp niet dat mannen 
bij zoiets als vanmiddag niet 
komen opdagen” zei secretaris 
Ati Kroonsberg uit de grond van 
haar hart, “erg Jammer.” Van de 
750 ANBO-leden hadden zich 
slechts 36 vrouwen aangemeld 
voor het stranduitje. 

De pret van de ouderen was 
er niet minder om. De ANBO 
had een “gezellige, echt 
Zandvoortse middag” beloofd. 
In strandpaviljoen Jeroen werd 

het knus bij een kop koffie of 
thee, uiteraard met lekkere 
appelpunt erbij. Even later ver-
scheen Victor Bol met zijn 
strandwagen om met de oude-
ren een tocht langs de vloedlijn 
te maken. Onderweg vertelde 
hij zijn passagiers over alles 
wat leeft in en rond het zeewa-
ter. Voor velen een hernieuwde 
kennismaking met strand en 
zee. Een middag die volgens de 
aanwezigen zeker voor herha-
ling vatbaar is.

Nostalgie: Een herkenbaar stukje toneelspel
“M’n dochtertje is vandaag getrouwd en dat vieren we.” Zijn 
toehoorders neemt hij mee naar vervlogen tijden. Een tafereel 
zoals alleen de conferencier Wim Sonneveld die spelen kon. En 
sfeervol geschreven door columnist Simon Carmiggelt. 

Mijmerend zat de 
oude heer op het to-
neel. Wim Sonneveld 
speelde een oudere 
man in een verzor-
gingshuis. Zijn kraal-
oogjes loerend de zaal 
in. De man laat een 
foto van zijn dochter 
zien. “Oorspronkelijk 
zat er nog een knul 
aan m’n dochter vast, 
maar die heb ik er 
vanaf geknipt.”

Onvergetelijk raak 
wist Wim Sonneveld 
een man op leeftijd 
neer te zetten die van-
achter zijn grijze hangsnor te-
rugkeek op zijn leven. “En als 
je als vader zijnde zonder te 

veel narigheid je dochtertje 
hebt opgekweekt tot mens, 
dan mag je als vader zijnde 

Een stuk vrolijker 
door vitaminen en mineralen

Het humeur van ouderen kan simpelweg verbeteren. Met een 
dagelijkse dosis multivitaminen en mineralen. Tenminste, dat 
leert een Engels onderzoek.

Multivitaminen en mineralen 
maken ouderen vrolijk. Uit 
onderzoek van de universiteit 
van Sheffield blijkt dat een da-
gelijkse portie multivitaminen 
en mineralen het humeur van 
de oudere mens een stuk kan 
opvijzelen.

In het medisch blad Clinical 
Nutrition publiceerden de on-
derzoekers de resultaten van 
een studie onder 225 ouderen 
met een gemiddelde leeftijd 
van 75 jaar. De deelnemers 
waren patiënten die met ver-
scheidene kwaaltjes waren 
opgenomen in het ziekenhuis. 
Voor de proefneming werden 
ze willekeurig verdeeld in twee 
groepen. De ene groep kreeg 
de gebruikelijke ziekenhuis-
maaltijden, aangevuld met 
multivitaminen en minera-
len. De andere groep kreeg 

neppillen (zogeheten placebo 
’s). Zowel de onderzoekers als 
de deelnemers wisten niet 
wie een placebo of een multi-
vitamine kreeg, een zogeheten 
dubbelblind onderzoek.

De onderzoekers meldden dat 
“…uit ingevulde vragenlijsten 
bleek de multivitaminegroep 
lager te scoren op depressie-
kenmerken dan de placebo-
groep.” Met andere woorden: 
de groep ouderen die de vita-
minen gebruikt hadden, zagen 
het leven duidelijk zonniger 
dan de andere groep.

Zo is weer eens wetenschap-
pelijk aangetoond dat regel-
matige, gezonde maaltijden 
met de nodige vitaminen 
meer invloed op het gestel en 
het welbevinden hebben dan 
we denken.

wel effe op die mijlpaal plaats 
nemen…”

Sonneveld had zo zijn eigen 
kijk op een opvoeder: “Een op-

voeder is een stak-
ker die in het duis-
ter tast.” Over de 
vriendjes waar zijn 
dochter mee thuis 
kwam had hij zo 
zijn oordeel klaar: 
“Allemaal gluipers 
van het zuiverste 
water.” Geen en-
kele jongen kon 
zijn goedkeuring 
wegdragen: “Harrie 
gaat, Piet komt. Piet 
gaat, Kees komt. 
Kees gaat, Nikkie 
komt. En allemaal 
mee-eten!”

Zuchtend eindig-
de de oude man: “Maar ja, je 
denkt ook bij je eigen: rekken 
en erbij blijven.”

Bloemen 
toveren 

een glimlach

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse
APK KEURING

Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

GEACHTE CLIËNTEN,
In voorbereiding op de
verbouwing van onze zaak van:

4 OKTOBER t/m 19 OKTOBER
is het mogelijk dat enige overlast zal optreden in de 
vorm van geluidshinder en werkzaamheden in de 
voortijd (maand september)
ONZE WELGEMEENDE
EXCUSES HIERVOOR!

SLINGER OPTIEK, Grote Krocht 20A,
2042 LW Zandvoort Tel/: 023-5714395

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
particuliere 
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke 
zandkorrels €�0,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
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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

.................
Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................
Te koop:  

Garageplaats onder  
appartementencomplex 

in centrum 
Zandvoort. Tel. 
06-53879297

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen.
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

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

SMC draadloze router 
met ingebouwd 

ISDN/ADSL modem. 
Prijs €30 (Nwpr. €85). 

Tel. 06-46046026

Te koop:  
Garageplaats onder  

appartementencomplex 
in centrum Zandvoort. 

Tel. 06-53879297
.................
Gezocht: 

medewerkster 
garderobe + toilet 

(avonden). 
Voor info: 06-47572497

.................
Lekker spannend daten?

Snel en simpel; 
geen gedoe?

Stuur een sms met 
EC SEX naar

nummer 7880. 
€1,50pob
.................
Te koop: 

Garage achter de flat 
aan de Patrijzenstraat 

in Zandvoort Zuid. 
Stroom 220V aanwezig. 

Prijs €31.500, 
tel. 06-4986 9193

.................
gevraagd: jonge 

dames vanaf 18jr. voor 
erotiek. Hoge bijver-

diensten. Tel. 5716998. 
Discr. verzekerd.

................. 
Gezocht: 
koerier. 

Leeftijd v.a. 20 jaar, 
i.b.v. rijbewijs. OHD 

bv Zandvoort. 
Info: tel. 5738777

.................
Woonruimte gezocht 

voor 2 rustige en 
beschaafde  

medewerkers; stel . 
Etage/ zomerhuisje. 

Voor de winterperiode.  
Hotel Hoogland  

023 5715541, svp vragen 
naar Floris Faber. 

Kabel-internet/adsl 
installateur 
helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, 
totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.

ZANDKORRELS

Wim Sonneveld

In de kar van Victor Bol
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Ere wie ere toekomt!
Op de vierde woensdag van augustus 

was het weer ‘grof huisvuil ophaaldag’ in 
Noord. Wat een puinzooi was het weer onder de 

eerste doorgang in de Lorentzstraat. Nadat er flink 
gestruind was, lag er een kapotgeslagen WC pot, 
los slingerende bende huisvuil, half uitgerolde vloer-
bedekking, te zot om op te noemen. “Daar hebben 
de vuilnismannen weer een flinke klus aan” dacht ik 
nog. Maar mijn mond viel open van verbazing: na 
het ophalen van het grof huisvuil verscheen er een 
bezemwagen die alle achtergebleven rommel kwam 
weg vegen. Zelfs de doorgang onder de flat bij het 
EMM gebouw werd schoongeveegd. Hopelijk gebeurt 
dit nu dan ook maandelijks na het ophalen van het 
grof huisvuil. In elk geval hulde aan de initiatiefne-
mer bij de gemeente. Dit is hopelijk het begin van 
‘een schoner Nieuw Noord’!

M. Zeilstra
Bewoonster Lorentzstraat

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

“B&W zal de gemeenteraad adviseren om de wijzigings-
bevoegdheid voor het Rode Kruisgebied uit het ontwerp-
bestemmingsplan Oud-Noord te halen”. Deze verrassende 
uitspraak deed de voorzitter van de hoorcommissie, de heer 
Gijs de Roode, bij aanvang van de openbare hoorzitting op 
vrijdagavond 7 september in het gemeenschapshuis.
 
Bewoners en omwonenden rond het Rode Kruisgebouw in de 
wijk Oud-Noord waren op deze zitting door de gemeente 
uitgenodigd, om hun ingediende bezwaren tegen de her-
structureringsplannen van woningbouwvereniging EMM 
mondeling toe te lichten.
 
Eind augustus kregen de huurders van EMM-woningen aan 
de Constantijn Huygensstraat, Bilderdijkstraat, Vondellaan 
en Nicolaas Beetslaan onverwacht van EMM bericht, dat 
het Rode Kruis geen mogelijkheden ziet voor samenwerking 
in een sloop/nieuwbouwplan en dat in het kader van deze 

ontwikkeling de woningen niet worden gesloopt. Bij een 
eerder schrijven zou nadere informatie pas in november 
bekendgemaakt worden.
 
Na bijna drie jaar onzekerheid dan toch eindelijk duidelijk-
heid. Op de korte termijn wel te verstaan! Want om er echt 
zeker van te zijn dat er op langere termijn geen nieuwe her-
structureringsplannen komen, moet de wijzigingsbevoegdheid 
voor het Rode Kruisgebied nog wel uit het nieuwe bestem-
mingsplan Oud Noord worden gehaald. Pas dan kunnen 
huurders en omwonenden die geen heil zien in sloop/nieuw-
bouwplannen voor tenminste tien jaar rustig slapen!
 
Veel bewoners vinden trouwens, dat het Rode Kruis best bij 
de nieuwe locatie van de Brandweerkazerne gevestigd kan 
worden. Het terrein met het voormalige schoolgebouw dat 
door woonhuizen wordt omsloten,  kan dan een andere, 
meer wijkgerichte bestemming krijgen. Voor huisvesting van 
enkel ouderen met een zorgindicatie zou toch zeker geen 
goede sociale woningbouw gesloopt mogen worden. 
 
Sietske van den Bos
bewoner Nicolaas Beetslaan
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Voetbal (zaterdag) Fietsen

Invaller Remko Ronday matchwinnaar

Zandvoort begon rommelig en 
mocht van geluk spreken dat 
de verdediging deze wedstrijd 
stond als een huis. Ondanks 
het rommelige karakter kwa-
men onze plaatsgenoten toch 
op voorsprong. Een bekeken 
pass van Geoffrey v.d. Broek 

bereikte de op het randje 
van buitenspel staande Ferry 
Boom, die daarna zijn repu-
tatie weer eens aanscherpte 
met een waarlijk prachtig 
doelpunt, 0-1. Dat de gasthe-
ren voor rust niet op gelijke 
hoogte kwamen was debet 

Slechts een handjevol Zandvoortse supporters heeft invaller 
Remko Ronday matchwinnaar zien worden van de wedstrijd 
Reiger Boys – SV Zandvoort zaterdag. Vlak voor tijd zorgde hij 
met een klein tikje, meer kan je het beroeren van de bal niet 
noemen, uit een corner voor de volle winst, 1-2.

aan de kwaliteiten van kee-
per Michel van Kampen. Net 
als vorige week mocht hij niet 
klagen over zijn vorm en het 
daarmee gepaard gaande 
keepersgeluk.

Gouden wissel
Lang kon Zandvoort de voor-
sprong koesteren en kreeg 
in het begin van de tweede 
helft een aantal kansen om 
de voorsprong te vergro-
ten. Omdat het vizier van de 
voorwaartsen niet echt op 
scherp stond bleef de stand 
tot vier minuten voor tijd op 
de wat magere 0-1, mede door 
goed verdedigend werk. Toen 
echter taste Van Kampen 
mis en kon de thuisclub, in 
derde instantie, op gelijke 
hoogte komen. Trainer Pieter 
Keur zag de bui al hangen en 
moest zich al verzoend heb-
ben met een puntendeling. 
Totdat vlak voor het einde 
van de reguliere speeltijd de 
voor Robin Castien ingeval-
len Remko Ronday de bal, uit 
een corner van Sven van Nes, 
licht beroerde waardoor de 
Heerhugowaardse keeper 
niet meer kon reageren, 1-2. 
Een ‘gouden’ wissel derhalve. 

Fietsvierdaagse had het weer mee

Maarliefst 170 deelnemers van 
jong tot oud fietsten vier da-
gen lang een afstand van 15 of 
20 kilometer. Op vrijdag lag er 
een medaille klaar voor degene 
die de prestatietocht had vol-
bracht. Voor diegene onder hen 
die alle vijf de keren hadden 
meegedaan was er ook nog 
eens een ‘gouden’ plak. Voor 
de 82 ‘triatlonners’, deelnemers 

Tijdens de wandelvierdaagse kon door noodweer de laatste 
etappe niet worden afgewerkt. De vrijdag beëindigde vijfde 
Fietsvierdaagse had het weer gelukkig wel mee. Mede dankzij 
het niet te warme en droge weer, kan dit festijn als geslaagd 
worden beschouwd.

die met goed gevolg tevens de 
zwem- en wandelvierdaagse 
hadden volbracht, was er een 
speciaal aandenken. De fietsers 
werden na afloop verrast met 
‘levende’ muziek, een drankje 
en een hapje in de kantine van 
de Zandvoortse Hockey Club. 
Tot slot werden de prijzen van 
de loterij door wethouder Gert 
Toonen uit een ton gehaald. 

Overtreding op Ferry Boom

Handbal Biljart

Handbalsters laten winst liggen

Was er vorige week sprake van 
een verdienstelijk resultaat, af-
gelopen zondag thuis tegen 
het Hoofddorpse Lotus 2 werd 
een verdiende overwinning in 
de slotfase van de wedstrijd 
weggegeven.

ZSC begon uitstekend met 
vaak attractief handbal en 
fraaie doelpunten. Na een 5-
2 voorsprong stokte de aanval 
en werd de ruststand 7-6 in 
Zandvoorts voordeel. In de 2e 
helft wist ZSC de voorsprong 

De handbalsters van ZSC hebben ook de tweede wedstrijd van 
het nog prille seizoen afgesloten met een 15-15 gelijkspel. Een 
qua score gelijk resultaat als vorige week in de uitwedstrijd te-
gen Volendam. 

Regionale driebandencompetitie

Eigenaar Ton Ariesen heeft zich 
bij de Haarlemse competitie 
aangesloten. Hierin spelen al-
leen sterke kroegenteams in 
een serieuze competitie tegen 
elkaar. De ‘kopman’ van het 

Het driebanden team van café Oomstee is donderdag sterk 
begonnen in de regionale driebandencompetitie. Het bezoe-
kende team van Het Groene Veld kon na een aantal spannen-
de partijen met een 10-8 nederlaag terug naar Haarlem.

Zandvoortse team had een 
offday en moest zijn meerdere 
in zijn tegenstander erkennen. 
Zijn teamgenoten waren echter 
te sterk voor de Haarlemmers 
en zorgden voor de winst.

Sprongschot van Romena Daniëls

verder uit te bouwen tot 15-11, 
maar net als voor rust stokte 
de Zandvoortse doelpunten-
productie en wist Lotus een 
15-15 gelijkspel uit het vuur 
te slepen. Romena Daniëls 
scoorde liefst tien van de 
15 ZSC doelpunten. Debbie 
Tibboel en Lucia v.d. Drift 
scoorden beide twee maal, 
terwijl Suzanne Zwemmer 
één keer doel trof.

Nieuw tenue
Voor de thuiswedstrijd tegen 
Lotus presenteerde de hand-
balsters van ZSC zich in een 
geheel nieuw tenue. Namens 
de sponsor Bouwonderneming 
Luiten BV bood de heer Robin 
Luiten een fraai gesneden 
modern wedstrijdtenue aan 
en mochten de dames zich 
bovendien in een eveneens 
modern uitgevoerd trainings-
pak presenteren. 

Voetbal (zondag)

Alliance geeft Zandvoort geen kans

Het team van coach Berry 
Buytenhek startte in de-
zelfde opstelling als vorige 
week en kwam van begin af 
aan onder druk te staan. De 
Haarlemmers hadden wel 
een overwicht maar doel-
rijpe kansen waren er niet. 
Halverwege de eerste helft 
strafte Alliance een communi-
catiestoring in de Zandvoortse 
defensie af en het was 1-0. 
Naarmate de strijd vorderde 
kreeg Zandvoort meer grip. 
Stein Stobbelaar zette met 
een fraaie pass spits Michael 

Kuijl vrij voor de doelman, die 
met de voet redding bracht. 
Het was de enige kans van 
de Zandvoorters in de eerste 
helft, want de afstandsscho-
ten konden geen verontrus-
ting brengen bij de Haarlemse 
doelman.

In de tweede helft was het 
begin wederom voor Alliance. 
Zandvoort doorstond het of-
fensief en poogde de bakens 
te verzetten. Inzet was er vol-
doende maar er was te veel 
balverlies waardoor de coun-

Na de fraaie 4-2 overwinning in de eerste competitiewedstrijd, 
viel het resultaat van afgelopen zondag behoorlijk tegen. De 
zondagvoetballers van SV Zandvoort leden een geflatteerde 
4-1 nederlaag in Haarlem tegen Alliance. De vier tegentref-
fers kwamen allen tot stand door fouten in de Zandvoortse 
defensie.

ters van Alliance erg gevaar-
lijk werden. De Haarlemmers 
profiteerden van de geboden 
ruimte en doelman Sander 
van der Wal werd na twintig 
minuten voor de tweede keer 
kansloos gepasseerd. 

Toen de scheidsrechter zelfs 
een schot op de doelpaal als 
doelpunt beoordeelde had 
Zandvoort het wel gehad. Het 
werd vlak voor het einde nog 
4-0 toen een te zachte terug-
speelbal werd onderschept en 
tot een treffer werd omgebo-
gen. In de slotminuut redde 
Zandvoort de eer nadat een 
knappe aanval fraai door Marc 
Hoppe werd binnengeschoten, 
4-1. Zondag krijgt Zandvoort 
de kans zich te revancheren 
als het lastige De Brug op be-
zoek komt.

Bridge

Zomerbridgecompetitie ten einde

De zomercompetitie werd dit 
jaar gemiddeld door 32 paren 
per avond bezocht en in het 
totaal deden 173 fanatieke en 
gezelligheidsbridgers mee. Het 
resultaat over de gehele com-
petitie, die op dertien woens-
dagavonden werd verspeeld, 
luidde als volgt: Op een ge-
deelde eerste plaats (het is een 
individuele wedstrijd, die met 
verschillende partners kan wor-
den gespeeld) kwamen over-
tuigend Tini Molenaar en Wim 
Brandse (toevallig wel een vast 
paar) met 516,81 punten uit acht 
wedstrijden; de gedeelde derde 
plek was voor Martin Vergeest 
en Dick Polak, eveneens een 

Het vakantieseizoen zit er weer op bij de Zandvoortse Bridgeclub. 
Vorige week werd in de zomercompetitie de laatste wedstrijd om 
de Chris Braun bokaal gespeeld. Deze werd nipt gewonnen door 
het paar Tini Molenaar en Wim Brandse met 58,33%, voor Coby 
Daniëls en Tom van der Meulen met 56,85%. De derde plaats was 
voor Roek Groenewoud en Hans Smit, die 55,06% scoorden.

vast koppel, met 478,39 pun-
ten). Eugenie Spiers werd alleen 
vijfde met 470,15 punten.

Het nieuwe seizoen start op 
6 september voor de donder-
dagmiddagbridgers en op 12 
september gaan de woens-
dagavondbridgers weer aan de 
slag in het Gemeenschapshuis. 
Nieuwe leden, vooral voor de 
woensdagavond, zijn van harte 
welkom. Het is een boeiende 
sport, die tot op hoge leef-
tijd beoefend kan worden en 
die een welkome afwisseling 
geeft voor de sombere herfst- 
en wintertijd, die er straks weer 
aankomt.

De eersten zijn binnen

paardensport

Naaldenhof in trek tijdens open dag

Zeer veel vrijwilligers had 
eigenaresse Pluis Lindeman 

om zich heen verworven, om 
deze dag tot een topdag om 

Stal De Naaldenhof in Bentveld had zondag open dag. De schit-
terend tussen de bossen bij het Naaldenveld gelegen manege, 
mocht niet minder dan 250 gasten ontvangen. Door middel 
van veel show, uitleg en beantwoorden van vragen, werden zij 
wegwijs gemaakt in de wereld van de Naaldenhof.

Paarden carrousel op De Naaldenhof

te toveren en het publiek een 
kijkje achter de schermen van 
een moderne manege te ge-
ven. Modern, maar ook wel 
authentiek is de Naaldenhof 
met haar prachtige, oude stal. 
In de grote buitenbak werden 
demonstraties gegeven met 
allerlei soorten paarden en 
in allerlei soorten disciplines, 
die allemaal hogelijk werden 
gewaardeerd. Het kon dan ook 
niet uitblijven dat Lindeman 
een groot aantal nieuwe leer-
lingen kon inschrijven. In de 
loop van september heeft zij 
alweer iets bijzonders op de 
agenda staan. De leerlingen 
hebben de afgelopen maan-
den met hun paarden een 
sprookje ingestudeerd dat 
opgevoerd zal worden. 
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ZHC dames trekken zich terug

Het ziet ernaar uit dat het 
damesteam zich deze week 
definitief terug zal trekken uit 
de competitie. Met het terug-
trekken van het damesteam 
beschikt ZHC niet meer over 
een seniorenteam. Vorig jaar 
moest al het eerste herenteam 
worden opgeheven en voor 
het nieuwe seizoen werd ook 
al geen herenveteranen elftal 
meer ingeschreven. Met het 

Het dameselftal van de Zandvoortse Hockey Club heeft afge-
lopen zondag de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 
2007/2008 niet gespeeld. De thuiswedstrijd tegen FIT in de 4e 
klasse B vond geen doorgang omdat de Zandvoortse dames 
over onvoldoende speelsters beschikten.

terugtrekken van de dames 
komt een einde aan een tijd-
perk, dat begon halverwege 
de jaren dertig van de vorige 
eeuw, waarin ZHC met diver-
se seniorenteams uitstekend 
voor de dag kwam en diverse 
kampioenschappen en na-
tionale bekers in de wacht 
wist te slepen. De vereniging 
beschikt nu uitsluitend over 
jeugdteams. 

Hockey

Ruime winst softbalsters

ZSC-werpster Wilma van 
Riemsdijk moest in de 1e in-
ning twee runs accepteren. In 
de gelijkmakende inning nam 
ZSC een 5-2 voorsprong, onder 
andere door runs van Laura 
Koning, Nieki Valkensteijn, 
Martina Balk, Wilma van 
Riemsdijk en een homerun van 
Marcella Balk. De voorsprong 
werd in de 2e inning uitgebreid 
tot 10-2 nadat Valkenstein, de 
zusjes Balk, Van Riemsdijk en 

De softbalsters van ZSC heeft de laatste thuiswedstrijd van 
het seizoen met 16-6 gewonnen van het Haarlemse Sparks 4. 
Gedurende de hele wedstrijd controleerde de Zandvoortse da-
mes de wedstrijd, zodat de zege nimmer in gevaar kwam.

Sylvia Koper de thuisplaat wis-
ten te bereiken. In de volgende 
innings knabbelde Sparks iets 
van de achterstand af, waar-
door het 10-5 werd. In de 6e 
inning werd de winst defini-
tief veilig gesteld door runs 
van Sandra van Loon, Koning, 
Koper, Van Riemsdijk, Martina 
Balk en Anke Koning. In de 7e 
inning bepaalde Sparks door 
nog een run te score de eind-
stand op 16-6.

softbal

De adverteerders van deze week
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Koper
Café Oomstee

Cense en van Lingen
Center Parcs
Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Fabriekswinkel
De Heeren

Etos
Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
La Fontanella
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 

Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame
Slinger Optiek
Star Travel Reisburo
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek 23
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DE RUYTERSTRAAT 76  
ZANDVOORT
Op de hoek op de 2e verdieping gelegen, goed 
onderhouden royaal 4-kamerappartement met 
balkon op het zuidwesten en uitzicht op zee.

Vraagprijs: € 219.000,-

SCHUITENGAT 45  
ZANDVOORT
Op de 3e verdieping van Residence d’ Orange
gelegen 3-kamer appartement met royaal balkon 
op het zuiden. Het complex beschikt over een 
lift en ligt nabij het strand, winkels en openbaar 
vervoer.

Vraagprijs: € 249.000,-

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 143  
ZANDVOORT
Fraai gelegen hoekappartement op de hoogste 
etage (penthouse) van appartementencomplex 
Mezgerstede. Het appartement beschikt over een 
balkon op het zuiden en een lift.

Vraagprijs: € 274.900,-

DR. C.A. GERKESTRAAT 141     
ZANDVOORT
Nabij de zuidduinen gelegn goed onderhouden 
half vrijstaande woning met sfeervol aangelegde 
zonnige achtertuin met achterom, oprit en garage.

Vraagprijs: € 469.00,-

SCHUITENGAT 109  
ZANDVOORT
Op de 6e etage van “Residence d’Orange”, mooi 
gelegen 2-kamerhoekappartement met ruim 
balkon op het zuiden. Het complex heeft een 
smaakvol entree en is voorzien van een lift.

Vraagprijs: € 224.500,-

JAC. VAN HEEMSKERCKSTRAAT 11  
ZANDVOORT
Op de 1e verdieping gelegen van het gerenoveerde 
complex met lift, dit uitstekend onderhouden 
voormalig 4-kamer appartement met balkon op het 
zuidwesten en fraai uitzicht over boulevard en zee.

Vraagprijs: € 337.500,-

TROMPSTRAAT 11  
ZANDVOORT
Bijzondere en goed onderhouden 2-onder-1 kap 
bungalow (woonoppervlakte ca. 135 m2) met vrij 
uitzicht en op nog geen 50 meter van het strand 
gelegen.

Vraagprijs: € 545.000,-

BURG. VAN FENEMAPLEIN 7/8  
ZANDVOORT
Voormalig 4-kamerappartement met geweldig 
zeezicht en uitzicht op het hele dorp, balkons aan 
zowel land- als zeezijde en het complex beschikt 
over een lift.

Vraagprijs: € 229.000,-

JAC. VAN HEEMSKERCKSTRAAT 41  
ZANDVOORT
In 2005 geheel gerenoveerd voormalig 4-kamer-
appartement op de 3e verdieping gelegen met 
balkon (ZW) en prachtig uitzicht over boulevard, 
strand en zee. Het complex is v.v. een lift en een 
eigen parkeerterrein.

Vraagprijs: € 338.000,-

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORD-
LAAN 33  ZANDVOORT
Op prachtige locatie gelegen in het Kostverloren-
park, 2-onder-1 kap woning met vrij uitzicht aan 
de achterzijde op beschermd duingebied en aan 
de voorzijde ruim uitzicht over de van Uffordlaan.

Vraagprijs: € 625.000,-

TROMPSTRAAT 3⁄4  
ZANDVOORT
Goed onderhouden, ruim appartement van ca. 
90 m2, op de 2e verdieping gelegen met balkons 
op het zuidoosten en noordwesten en fantastisch 
uitzicht over boulevard, strand en zee.

Vraagprijs: € 234.500,-

PASSAGE 3/28  
ZANDVOORT
Uitstekend onderhouden en geheel gerenoveerd, 
royaal 3-kamerappartement op de 6e verdieping 
met prachtig vrij uitzicht over dorp, duinen en de 
Noordzee. Het appartement beschikt over een 
ruim balkon op het zuiden en is zo te betrekken!

Vraagprijs: € 249.000,-

VAN SPEIJKSTRAAT 2/187        
ZANDVOORT
Royaal 3-kamerappartement van 160 m2, gelegen 
in appartementencomplex “Malaga” met ruim 
terras zuid en inpandige garage.

Vraagprijs: € 399.000,-

WILHELMINAWEG 13  
ZANDVOORT
In het groene hart van Zandvoort op 316 m2 eigen 
grond gelegen, charmante en stijlvol gerenoveerde 
half vrijstaande 20-er jaren woning met fraai 
aangelegde voor en achtertuin. 
BEZICHTIGEN VAN DEZE WONING KAN ALLEEN OP AFSPRAAK

Vraagprijs: € 689.000,-

OPENHUIZEN DAG
aanstaande zaterdag
van 11:00 tot 13:00 uur

Dit zijn de deelnemende woningen

Voor meer informatie en foto’s van de deelnemende 
woningen verwijzen wij u graag naar onze website: 

www.cvl.nu

VERKOCHT

CVL_Adv_ZC0737.indd   1 11-09-2007   15:45:00



Wognum vertrok Meijer al na 
twee jaar omdat de gemeen-
te fuseerde met Medemblik, 
in Ouderamstel was Meijer 
waarnemend eerste burger.

Cadeau
Na de installatie, waarbij ook 
Meijers voorganger Rob van 
der Heijden aanwezig was, 
wees wethouder Tates op de 
vaak felle discussies in de raad. 
Om vooral de jongere raadsle-
den in toom te houden over-
handigde hij Meijer een opval-
lend cadeau: een rijzweepje! 
Gemeentesecretaris Harry 
Coerts hoopte op een goede sa-
menwerking met het ambtelijk 
apparaat, volgens Coerts een 
belangrijke zaak voor een goed 
functionerende gemeente. 
Plaatsvervangend raadsvoor-
zitter Pim Kuijken was ervan 
overtuigd dat Meijer als voor-
zitter van de Zandvoortse raad 
in staat is de discussie over de 
vele plannen die voorliggen in 
goede banen te leiden.

Zandvoortse 
Courant 

�

Geldig t/m zondag 23  september

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Poesta  € 1.10
• Cake  € 3.95

�

A1GP-checklist 
gemeentebesluiten.
Raadpleeg de gemeenteadvertentie

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

��

De Mannetjes

 25 jaar Zandvoorts 
Mannenkoor

‘Als wij lid worden is het over 
met het zuivere zingen’

Dorsman Assurantiën
voor al uw verzekeringen.

Direct 
geregeld.

www.dorsman.nl
Of bel: 5714534

De raadsvergadering werd 
geopend door plaatsvervan-
gend raadsvoorzitter Pim 
Kuijken die na de benoeming 
te hebben voorgelezen, het 
echtpaar Meijer verwelkomde. 
Naast zijn familie werd Meijer 
vergezeld door vrienden en 
vertegenwoordigers van 
zijn voormalige gemeenten 
Wognum en Ouderamstel. In 

Burgemeester Niek Meijer (r) krijgt de ambtsketen omgehangen van locoburgemeester Wilfred Tates (l)

Regio
Haarlems burgemeester Bernt 
Schneider sprak o.a. namens de 
regionale samenwerkingsver-
banden en nam Meijer tevens 
van harte op in de kring van 
burgemeesters uit de regio. 
Schneider wenste Meijer en 
de gemeente Zandvoort van 
harte geluk en hoopte op een 
prettige samenwerking met 
Haarlem en andere regioge-
meenten. 

Meijer
In zijn toespraak dankte 
Meijer zijn familie, de leden 
van de vertrouwenscommis-
sie en de personen die zijn 
kandidatuur ondersteun-
den. In korte bewoordingen 
schetste hij zijn snelle carrière 
in het burgemeestersambt. 
Meijer noemde transparantie 
en openheid als belangrijke 
zaken voor een burgemeester, 
die naar zijn mening niet uit 
moet zijn op macht maar op 
autoriteit. Volgens hem moet 

een gemeente zich 85 tot 90 
procent  inzetten voor burgers 
die constructief willen wer-
ken. Het kleine gedeelte die 
dat niet wenst moet minder 
aandacht krijgen.

Bevolking
Na de raadsvergadering wa-
ren ook de inwoners van harte 
welkom om kennis te maken.  
Onder hen de 9-jarige Stan 
Wouters wonend in de omge-
ving van de Tolweg. Hij bood 
Meijer een verzoek aan om te 
komen tot een speelterreintje 
in zijn woonomgeving. Zijn 
verzoek werd ondersteund 
door 150 handtekeningen van 
omwonenden die hij zelf ver-
zameld had.

Actueel P3 Begeleid wonen RIBW
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Burgemeester mr. Niek Meijer geïnstalleerd

Wij hebben diverse
belegde broodjes, 
gebak en muffins,
maar ook voor een
lekker kopje koffie
kunt u bij ons terecht. 

Cabaret P�� Klaas van der Eerden
Terugblik P�5 strandseizoen 2007

Sport P22 Herdenking Slotemaker

Volgende week
in deze krant:

 
Extra bijlage

met alles over
de A1GP

Tijdens een door 300 geno-
digden bijgewoonde buiten-
gewone raadsvergadering in 
Nieuw Unicum heeft locobur-
gemeester Wilfred Tates, mr. 
Niek Meijer de ambtsketen 
omgehangen en hem daarmee 
geïnstalleerd als de nieuwe 
burgemeester van Zandvoort.
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Familieberichten

Na intens van het leven te hebben genoten, 
is na een kortstondige ziekte overleden mijn 
zuster en onze tante

Bep Smit
30 december 1921                   9 september 2007
 
 Nanne Gebhard - Smit

 Nannette Gebhard
 Sheldon

 Rob en Tanja van Dooren
 Jonneke
 Kees

 Jim en Lydie Scheevaas
 Suzanne

Correspondentieadres:
Jhr. Q. van Uffordlaan 32
2042 PR Zandvoort
 
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ons bereikte het droeve bericht dat mevrouw 
Ria de Bakker op 10 september jl. plotseling 

is overleden.
Mevrouw de Bakker heeft zich jaren lang 

enthousiast ingezet voor het Zandvoorts Museum.
Wij zullen haar missen. Wij wensen de familie 
veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Het gemeentebestuur van Zandvoort

Nieuwe woonvorm in 
‘Strandhotel’

Sinds vele jaren was in het voormalige Strandhotel een vorm 
van begeleid wonen voor volwassenen gevestigd. Na het tot 
stand komen van een aantal nieuwe woningen in het zorg- en 
wooncomplex boven Pluspunt voor deze doelgroep, kwamen 
de ruimten in het pand aan de Seinpostweg vrij.

Directeur F. Haak van RIBW 
Kennemerland/Amstelland 
en de Meerlanden maak-
te tijdens de opening van 
het Wijksteunpunt in de 
Flemingstraat bekend dat 
aan alle moderne eisen 
voldoende ruimten aan de 
Seinpostweg benut zullen 
worden voor een nieuw pro-
ject.

Het gaat, zo blijkt uit een 
brochure van het RIBW, om 
begeleid wonen voor jonge-
ren met een psychiatrische 
diagnose. “Het project is 
beslist niet tot stand geko-
men omdat de ruimten nu 
vrij kwamen, maar het gaat 
om een woonvorm waarvoor 
onze organisatie al bijna tien 
jaar zoekt naar een geschikte 
behuizing voor maximaal 
twintig jongeren die 24 uur 
per dag begeleid worden. Zij 
wonen in groepen van 2 tot 
6 personen en worden be-
geleid door 12 begeleiders”, 
schetst de heer Haak de 
nieuwe woonvorm, die zich 

richt op jeugdigen tussen de 
16 en 23 jaar. 

“Het gaat om jongeren die op 
deze manier de kans krijgen 
te integreren in de samen-
leving en vanuit Zandvoort 
onder andere onderwijs gaan 
volgen in de regio maar ook 
in Zandvoort”, vervolgt direc-
teur Haak. Uit de brochure 
blijkt verder dat de behan-
deling in overleg gaat met de 
ouders. Voor plaatsing is een 
indicatie nodig van het CIZ. 
De groepsbegeleiding biedt 
een veilige en prettige woon-
omgeving met een structuur 
waarin plaats is voor vaste 
momenten zoals boodschap-
pen doen, koken en eten. 

De heer Haak benadrukt na-
drukkelijk dat deze woonvorm 
totaal niets te maken heeft 
met de door justitie gewenste 
woonvormen voor de begelei-
ding van criminele jongeren. 
“Het gaat hier om jongeren 
met een psychiatrische diag-
nose”, besluit de heer Haak.    

Column

… staat het verkeer deze week 
centraal. Het is een onderdeel 
van de landelijk ‘week van de 
vooruitgang’. Zo was er op 16 
september een autoloze zon-
dag. Ik heb aan de oproep niet 
meegedaan. We logeerden dat 
weekend in Leek en wilden op 
zondag naar een pompoenen-
markt in Friesland. Met twee 
kleindochters is het fietsritje 
van Groningen naar Friesland 
veel te ver. Dus toch maar de 
auto gepakt.

De andere dagen hebben we 
heerlijk gefietst met een klein-
kind achterop en een 8 jarige 
kleindochter op een grote fiets 
ernaast. Ondanks het weinige 
verkeer in de omgeving, moet 
je toch goed uitkijken. Kinderen 
in deze leeftijd hebben geen 
besef van verkeersregels en 
maken de gekste capriolen op 
de fiets. Je hart slaat meteen 
op hol. Ik kan me niet  herin-
neren dat ik zo’n angsthaas bij 
mijn kinderen ben geweest. 
Zij liepen altijd naar school en 
fietsten in hun uppie overal 
naar toe. Er was toen wel min-
der autoverkeer.

Dat is nu heel anders. De mees-
te kinderen (1 op de 7) worden 
per auto, het liefst vlak voor de 
schooldeur afgezet, waardoor 
de situatie rond scholen vaak 
onveilig wordt. Beter is als ou-
ders hun kinderen op de fiets 
of lopend naar school zouden 
brengen. Dan ontdek je pas 
hoe gevaarlijk kinderen in het 
verkeer zijn. Ze steken geen 
hand uit, snijden bochten af, 
fietsen tegen het verkeer in en 
rijden op de stoep. Ook lopen 
ze al kletsend zonder op te let-
ten de straat over. 

Doe daarom als ouders op 
donderdag 20 september 
mee met de landelijke actie-
dag en de oproep van diverse 
scholen: ‘Op voeten en fietsen 
naar school’. Het is een prach-
tig initiatief waar tevens een 
duidelijk signaal aan de ge-
meente gegeven wordt dat 
werken aan de verkeersveilig-
heid rondom de scholen een 
tweerichtingsverkeer is. 

Nel Kerkman

Volgens mij…

Cartoon  Hans van Pelt

Burgerlijke stand
8 SepTeMBer - �4 SepTeMBer 2007 

Geboren:
Lieka Ruby, dochter van: Sterrenburg, Hermen en: 
Hummel, Verona Zerline. 
Jens, zoon van: van Koningshoven, George Lodewijk 
en: Lissenberg, Susan.
Luca Milan, zoon van: Berck Beelenkamp, Milan 
Patrice en: Veugelers, Yildiz. 
Taimour, zoon van: Elshenawi, Ibrahim Amin 
Abdelhalim en: Kerkhof, Angelique. 
Marcus Antoine, zoon van: Vonk, Antoine Maurice 
François en: Vonk, Alice Martina.

Ondertrouwd:
Saïeliti, Foad en: Lukkassen, Tinie Cato.
van Duijn, Dirk en: Bon, Eliane. 

Gehuwd:
Vermeulen, Bastiaan Jacobus en: Willebrand, Elisabeth 
Margaretha.

Overleden:
Storm, Arnoldus, oud 87 jaar.
de Bakker geb. van Poeke, Maria Johanna, oud 63 jaar.
Griemink, Anita, oud 40 jaar.
Smit, Bertha, oud 85 jaar.
Vega, David Alvares, oud 81 jaar.
Bos, Herman Gijsbertus, oud 86 jaar.

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

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

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 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:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl 
06-1139 1478
(tevens nabezorging)

Uitgever:
Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

Geniet er van 
zolang het nog kan.

30 september 
is onze laatste dag
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Nog 2 weken lekker eten!

Hoog 
water

VrIJDAG 2� SepTeMBer 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
Taizédienst Kerk open 19 uur - Aanvang 19.30

ZONDAG 23 SepTeMBer 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur de heer P. v.d. Smaal  

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur mevr. ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Kerkdiensten

Primeur voor 100-jarige
Mevrouw J. Loos - Hoogendijk heeft de primeur gehad van de 
eerste officiële en tevens traditionele handeling van de nieuwe 
burgemeester. Niek Meijer feliciteerde haar in haar woning in 
het Huis in de Duinen met haar 100-jarige verjaardag.

Burgemeester Meijer was al 
sinds afgelopen weekend, toen 
hij officieel piketdienst had, in 
Zandvoort aan het werk maar 
heeft dinsdag, vlak voor zijn 
officiële installatie in Nieuw 
Unicum, het genoegen mogen 

smaken om een 100-jarige in 
zijn nieuwe gemeente te feli-
citeren. De burgemeester had, 
getuige de foto, een mooi bos 
bloemen voor mevrouw Loos 
meegnomen waar zij duidelijk 
mee in haar schik was.

1ste Zandvoortse Korendag

Op zaterdag 6 oktober  
2007 organiseren The 
Beach Pop Singers de 
eerste editie van de 
Korendag Zandvoort. Een 
gezellig zangevenement 
waar circa 20 verschillen-
de koren hun beste werk 
ten gehore brengen. Alle 
soorten koren doen mee; 
groot, klein, gospel, pop-
koren, chantykoren, het 
mag en kan allemaal. Elk 

koor heeft ongeveer 20 
minuten de tijd om zich 
te laten horen. Het gaat 
hier overigens niet om 
een wedstrijd. Elk koor 
krijgt de kans om zich op-
timaal te presenteren in 
een prettige ambiance en 
voor een gezellig publiek. 
Het evenement vindt van 
11.00 tot 21.30 uur plaats 
in de Protestantse kerk. 
De toegang is gratis.

Drie commissievergaderingen
Volgende week zijn er drie commissievergaderingen gepland. 
Op dinsdag zal de commissie Raadszaken bijeenkomen, 
woensdag de commissie Planning & Control en op donderdag 
is de commissie Projecten & Thema’s aan de beurt.

De commissie Raadszaken zal 
zich hoofdzakelijk buigen over 
het Milieubeleidsplan 2007 – 
2011. Naast het bestaande be-
leid en de wettelijke verplich-
tingen vanuit Den Haag, wordt 
in dit Milieubeleidsplan het 
accent gelegd op een aantal 
thema’s, zoals toerisme en kli-
maatbeleid, die voor Zandvoort 
zeer belangrijk zijn.

P&C
De commissie Planning & 
Control krijgt het een stuk 
drukker. Op de agenda staan 
onder andere het rapport van 
de Rekenkamer over Sturing 
en beheersing van stedelijke 
vernieuwingsprojecten, een 
inventarisatie om tot oplos-
singen te komen in verband 
met handhaving en de eva-
luatie van de werkgroep 
Meetbare prestaties. Met 
name de handhaving speelt 
op dit moment binnen de 
Zandvoortse gemeenschap. 
De raad heeft op 6 maart 2006 
het Handhavingsprogramma 
2007-2009 vastgesteld. Nu 
constateert diezelfde raad, 
via eigen waarneming en via 
berichten uit de samenleving, 

de laatste tijd steeds meer 
dat op allerlei gebieden de 
uitvoering van de handhaving 
tekortschiet. De commissie 
wordt, onder andere op grond 
van deze recente voorbeelden, 
verzocht te adviseren over de 
vraag, welke oplossingen no-
dig zijn.

P&T
In de commissie Projecten & 
Thema’s komt onder andere het 
feitenoverzicht, dat de griffie 
gemaakt heeft naar aanleiding 
van de commissievergadering 
van 6 september jongstleden 
over de standplaatsen op de 
boulevard, aan bod. Ook de 
nieuwe wet Modernisering 
Wet sociale werkvoorziening 
heeft een plaats op de agen-
da gekregen. De Wet Sociale 
Werkvoorziening (Wsw) wordt 
ingrijpend gewijzigd. De finan-
ciële verantwoordelijkheid 
over de Wsw wordt overgedra-
gen aan de gemeenten, zodat 
gemeenten verantwoordelijk 
worden voor uitvoering van 
de Wsw. Met andere woorden: 
het gaat over de toekomst van 
Paswerk, niet meer en niet 
minder. 
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Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

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)

Afvallen
‘Wat weet u over afval?’ Met 
deze titel biedt de gemeente 
u geen dieet aan maar wil u 
milieubewuster maken. Met 
een afvalquiz van Stichting 
Milieunet wordt uw kennis 
getest of u op de hoogte 
bent waar u met het afval 
naartoe moet. Met de quiz 
maakt u kans op één van 
de vele leuke prijzen! Wilt u 
ook meedoen, ga naar www.
stichtingmilieunet.nl en tik 
afvalquiz in.  

Batterijen
Alvast een aanwijzing voor 
de quiz: lege batterijen horen 
niet thuis in de vuilnisbak. 
Er kunnen stoffen in zitten 
die schadelijk zijn voor het 
milieu, zoals de zware meta-
len kwik, lood en cadmium 
wanneer ze bij het huisvuil 
worden weggegooid. Niet al-
leen de bekende penlite bat-
terijen kunnen worden inge-
leverd, maar ook knoopcellen 
en de accu’s in bijvoorbeeld 
mobiele telefoons, foto- en 
filmcamera’s en snoerloos 
gereedschap. Er zijn diverse 
inleverpunten bij onderne-
mers in Zandvoort. 

Roto

Zeehond Roto is een leuke 
attractie in Zandvoort. Zijn 
naam kreeg hij omdat hij drie 
jaar geleden voor het eerst 
gezien is voor de kust bij de 
Rotonde. Sindsdien steekt hij 
om de dag bij een glad zee-
tje tussen de Rotonde en de 
Reddingpost Zuid zijn snoet 
boven het water uit. Bij de 
eerste ontmoeting veroor-
zaakte hij enige verwarring. 
De hulpdiensten dachten dat 
er een zwemmer in nood was 

en namen met de boot pols-
hoogte. Tegenwoordig weet 
men wel beter. Als je rustig 
blijft zwemmen dan heb je 
kans dat de zeer nieuwsgie-
rige Roto om je heen zwemt. 
Het betekent dat er genoeg vis 
in de zee zit, anders was Roto 
allang vertrokken. 

Hoge Bomen

Het televisieprogramma Hoge 
Bomen is komende woensdag-
avond 26 september gewijd 
aan Simon van Collem, de be-
kende filmcriticus die vele ja-
ren in Zandvoort woonachtig 
was. In het AVRO programma, 
dat vanaf 20.50 uur wordt 
uitgezonden via Nederland 2, 
vertellen Van Collem’s echt-
genote Puck, zijn zoon Pim en 

onze plaatsgenoot Thijs 
Ockersen over hun er-
varingen met de in 1989 
overleden Simon van 
Collem.

Petit restaurant
Aan het winkelplein in 
Zandvoort Noord heeft 
Nieuw Unicum onlangs 
een huurcontract gete-
kend voor bar/café Basta. 

De huidige uitbaters Rob en 
Anneke Tan stoppen ermee. 
Voor Nieuw Unicum een 
unieke kans voor iets nieuws. 
In plaats van een café wordt 
de locatie verbouwd tot petit 
restaurant met patisserie. Het 
restaurant krijgt 16 couverts 
en Nieuw Unicum hoopt op 
toestemming voor een paar 
tafeltjes buiten. In de patis-
serie wordt allerlei lekkers 
gemaakt als taart, brood, 
chocolade, ijs en banket. De 

zaak is straks van dinsdag 
tot en met zaterdag open, 
van rond het middaguur tot 
20.00 uur. Het restaurant is 
open voor alle publiek. Niet 
alleen om daar te eten, ook 
om gerechten mee naar huis 
te nemen. 

Dagbesteding
Het geplande project van 
Nieuw Unicum wordt een 
nieuwe aanvulling op de 
bestaande dagbesteding. 
Er kunnen per dagdeel vier 
cliënten van Nieuw Unicum 
aan de slag. Uitgangspunt is 
dat cliënten zelfstandig alle 
producten kunnen maken, 
uiteraard onder deskundige 
begeleiding. Er komt een 
seizoenskaart en per sei-
zoen verandert ook de aan-
kleding van het restaurant. 
Leuk om te vermelden is dat 
er met verse producten ge-
werkt gaat worden. Dit in 
samenwerking met de kwe-
kerij die ook een onderdeel 
is van de dagbesteding van 
Nieuw Unicum. Daar wordt 
gekeken welke kruiden en 
groenten er  moeten komen 
die dan in het restaurant ge-
bruikt kunnen worden. Op 1 
oktober wordt de sleutel 
overhandigd, waarna techni-
sche zaken gaat kijken wat er 
verbouwd moet worden. De 
opening van het restaurant 
staat pas gepland in april 
2008. Dus nog wel geduld 
gevraagd.

Taizédienst 
De meeste Nederlanders zijn 
verdraagzaam. Naar elkaar 
toe maar doorgaans ook 
naar medelanders met een 
andere etnische herkomst. 
Maar zijn ze dat vanwege 
de norm, omdat de wet 
voorschrijft tolerant te zijn, 
of vanwege waarden die 
we leren via ouders, school 
en/of kerkgenootschap? 
‘Verdraagzaamheid uit liefde’ 
is het thema van de tweede 
Taizédienst van dit seizoen. 
Deze wordt vrijdagavond 
21 september om 19.30 uur 
gehouden in de Protestantse 
Kerk aan het Kerkplein.

Wereldrecord bij Beachclub Riche
Voor de tweede keer in successie heeft Tattoo Planet een re-
cordpoging zien slagen. Twee jaar geleden lukte het de uitge-
ver van het vakblad voor tatoeëerders en fans van lichaams-
kunst, om bijna vijftig meter mensen met een ‘back piece’ 
aaneen te krijgen. Dit jaar werd dat record met bijna ander-
halve meter gebroken.

Een ‘back piece’ is een in één 
geheel getatoeëerd rugstuk, 
met vaak een mythische af-
beelding of een religieus ver-
haal. Het is niet een verzame-
ling van losstaande tattoo’s. 
Rob Webster, de uitgever, wil 
niet spreken van een conven-
tie: “Ik noem het liever een 
beach party. Tijdens deze party 
wilden wij proberen om het re-
cord van twee jaar geleden te 

verbreken en dat is wonderwel 
gelukt. Toen was het 49,84 me-
ter, nu is dat verbeterd tot 51,03 
meter, officieel door professi-
onele landmeters bevestigd. 
Webster wil proberen om om 
het jaar een Tattoo Beach Party 
te houden met als hoogtepunt 
een recordpoging. Deze staat 
in ieder geval alweer in het 
Guiness World Book of Records 
en daar is hij best trots op!

GEACHTE CLIËNTEN,
In voorbereiding op de
verbouwing van onze zaak van:

4 OKTOBER t/m 19 OKTOBER
is het mogelijk dat enige overlast zal optreden in de 
vorm van geluidshinder en werkzaamheden in de 
voortijd (maand september)
ONZE WELGEMEENDE
EXCUSES HIERVOOR!

SLINGER OPTIEK, Grote Krocht 20A,
2042 LW Zandvoort Tel/: 023-5714395
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Week 38 • 2007

September
Shantykoren festival: 
Centrum, aanvang 12.00 uur

Dorpsomroepers concours: 
Centrum, aanvang 12.00 uur

Circuit Park Zandvoort: 
A1 Grand Prix 

Oktober
Korendag: Ca. 20 koren zingen in de 
Protestantse kerk. Toegang gratis.

Après-ski party: Strandpaviljoens 
13-14-15 (met echte sneeuw!)

Kunstroute: Open Atelierroute BKZ

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)

Nicolaasschool viert feest
Het is dit schooljaar veertig jaar geleden dat de 

Nicolaasschool haar eerste leerlingen ontving. Dat 

is natuurlijk reden om feest te vieren en dat zal op 

diverse momenten dit jaar plaatsvinden. Vorige 

week donderdag was de ‘aftrap’ met een feeste-

lijke ‘seizoenshow’.

Waar normaal gesproken 
de ouders en verdere fa-
milie bij de seizoenshows 
niet welkom zijn, was 
ditmaal iedereen uitge-
nodigd om dit fenomeen 
mee te maken. Op een, in 
eerste instantie, zonover-
goten schoolplein achter 
de school waren dan ook 
veel ouders en andere fa-
milieleden getuige van 
hetgeen hun kroost in de 
afgelopen tijd aan liedjes 

en sketches had geleerd. 
Fanatiek werd er door 
iedere groep opgetreden 
en misschien waren de 
‘juffen’ zelfs nog wel het 
meest fanatiek. Na een 
klein buitje vlak na de 
show, kon de afsluitende 
barbecue alsnog buiten 
voortgang vinden. Op 
een later tijdstip wor-
den de andere data van 
jubileumfeest bekend 
gemaakt.

Kruising veiliger gemaakt
Kort geleden stond in de rubriek ‘Met oog en Oor’ dat de krui-
sing die is ontstaan na de verhuizing van de noodlokalen van 
de Mariaschool, zeer onveilig was. De invoeging van de bus-
baan, want daar hebben we het over, was zeer onoverzichte-
lijk en omdat het verkeer dat in moet voegen van rechts komt, 
had het voorrang.

Had, want de gemeente heeft 
inmiddels de kruising danig 
veranderd. Ten eerste zijn de 
twee naastgelegen parkeer-
vakken afgezet met mooie 
bloembakken. Ten tweede is 
er een voorrangskruising van 
gemaakt. 

Om de verdwenen betaald 

parkeerplaatsen in het ‘LDC’ 
te compenseren, valt sinds 
kort de strook langs de 
Mariaschool onder betaald 
parkeren. Volgens de ge-
meentelijke woordvoerder 
zal er gehandhaafd worden, 
al hebben bronnen binnen de 
handhavers laten blijken daar 
niets voor te voelen.

Wereldrecord ‘back pieces’ verbeterd

Door de maatregelen is de kruising een stuk veiliger geworden

Zondag 
23 september

Live
The Pianohouse

(Live pianomuziek op aanvraag)
Aanvang: 16.00 uur

 Zaterdag 22 september
	 DJ	ULI	
 Zondag 23 september
	 Super	Voetbal	Zondag
	 12.30 uur AZ – AJAX
 14.30 uur PSV -  FEYENOORD
	 Alles	LIVE	op	groot	scherm
 Weekendspecial: 
	 Kan	Zwevertjes	10	EURO

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

Fairy Golf B.V. zoekt voor
Kennemer Golf Club 
te Zandvoort

per direct 
afwasser/keukenhulp

full- of part-time.
Voor info: Dhr. Duivenvoorden of 
Mevr. van Houten 023-5713189

GEZOCHT
 voor

OPEN GOLF ZANDVOORT

Golfshop medewerk(st)er
Part-time

Uren nader overeen te komen. (Sowieso 
de woensdagmiddag en 1 weekenddag)

Voor deze functie geldt dat kennis van golf  
een vereiste is

Ben je servicegericht, vriendelijk, kun je  
tegen een stootje en lijkt het je leuk om 
te werken in een groeiend bedrijf, stuur 
of e-mail dan je CV met foto naar:

Open Golf Zandvoort B.V.
T.a.v. mevr. D. Abspoel
Duintjesveldweg 3
2041 TZ  ZANDVOORT
e-mail: administratie@opengolfzandvoort.nl
tel: 023-571 5743
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Jubileumconcert Zandvoorts Mannenkoor 
groot succes

Een goede vondst was de pre-
sentatie door Mary van Schaik, 
die bij elk lied de oorsprong 
en inhoud vertelde. Het werd, 
zoals zij aangaf, een muzikale 
tocht met een repertoire dat 
van de hak op de tak sprong, 
maar daardoor juist een af-
spiegeling toonde van het ka-
rakter van het koor. De bezie-
lende leiding was in handen 
van de vaste dirigent Wim de 
Vries, maar ook oud-dirigent 
Paul Waerts nam een lied voor 
zijn rekening. Zelfs bariton 
John Lehman hanteerde een 
paar keer het dirigeerstokje. 
Voor de voortreffelijke muzi-
kale begeleiding aan de vleu-
gel zorgde Theo Wijnen, hoe-
wel er ook een aantal liederen 
a capella werden gezongen.

Veelzijdigheid
Het programma was veel-
zijdig. Toepasselijk werd ge-

start met het lied ‘Erhebe 
das Glas’ uit de opera Ernani 
van Verdi. De verschillende 
stemsoorten kwamen vooral 
tot zijn recht in het prachtig 
gezongen ‘Canon in D’ van J. 
Pachelbel, een smeekbede tot 
de Heer. Ook profanere (niet 
kerkelijke, red.) zaken kwamen 
aan de orde. In het bekende 
‘Scarborough Fair’ van Paul 
Simon kwamen allerlei krui-
den, zoals peterselie, salie, ro-
zemarijn en tijm, langs en wat 
te zeggen over de hilarische 
‘Spijskaart’ van Carl Zöllner. 
Een heel menu werd de toe-
hoorders voorgeschoteld, 
waarbij vooral de braadworst, 
omelet en biefstuk, alsmede 
rijstebrij en schapenvlees met 
peultjes zeer smakelijk klon-
ken! Natuurlijk konden ook 
zeemansliederen niet ach-
terwege blijven in de vorm 
van ‘Lied aan het gangspil’, 

Een overvolle Protestantse kerk heeft afgelopen zondag 
enorm genoten van het concert dat het Zandvoorts Man-
nenkoor ten gehore bracht ter gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum. Onder de vele aanwezigen bevonden zich naast 
de wethouders Bierman, Tates en Toonen, het nieuwe burge-
meesterspaar Meijer, alsmede oud-burgemeester Rob van der 
Heijden en zijn vrouw.

‘De Zee’ en het verenigings-
lied ‘Ons lied aan de zee’ van 
Zandvoorter Jac. Bonset.

Verrassing
Na de pauze verraste dirigent 
Wim de Vries het publiek met 
een solo uit ‘Il Nozze di Figaro’ 
en vervolgde het koor met 
twee indrukwekkende opera-
fragmenten, respectievelijk uit 
de allereerste opera van Verdi 
en het soldatenstrijdlied uit 
Faust. Tot complete verrassing, 
ook voor de overige koorleden, 
traden onverwachts acht he-
ren naar voren (de divo’s) met 
twee, in alle geheim ingestu-
deerde, liederen. Een idee van 
bariton Nico Knap. 

Rode roos
De slotstukken waren af-
komstig uit de musicals ‘Les 
Miserables’, ‘Showboat’ (Ol’ 
man river) en het door velen 
meegezongen ‘You’ll never 
walk alone’ uit de musical 
Carrousel. Een ovationeel ap-
plaus viel terecht de mannen 
ten deel. Vanzelfsprekend 
werd dit schitterende con-
cert besloten met de twee 
bekende coupletten van het 
Zandvoorts volkslied. Alvorens 
naar de geanimeerde en druk 
bezochte receptie in het 
Gemeenschapshuis te gaan, 
overhandigden de dames van 
het Zandvoorts Vrouwenkoor 
hun mannelijke collega’s nog 
een rode roos. Zandvoort be-
leefde weer een fantastische 
middag.

Mochten er heren zijn die 
zichzelf in gedachten zien 
staan tussen al die zingende 
mannen (inmiddels een vrien-
denclub geworden!) en mee 
willen doen, dan zijn die van 
harte welkom tijdens de we-
kelijkse repetitie, op dinsdag-
avond vanaf 20.00 uur in het 
Gemeenschapshuis.

Het Mannenkoor in de Protestantse kerk

Sponsorloop Beatrixschool
Komende vrijdag, 21 september, zullen leerlingen van alle 
groepen van de Beatrixschool gaan hardlopen voor het goede 
doel. De groepen 1 tot en met 4 zullen vanaf 10.45 uur tot 11.45 
uur hun beste beentje voorzetten. De overige groepen komen 
van 14.30 uur tot 15.15 uur aan bod.

Het opgehaalde geld komt 
ter beschikking aan de bouw 

van een meisjeshuis in het 
door de tsunami van twee-

de Kerstdag 2004 getroffen 
Pillaithope in India. 

U kunt nog kinderen spon-
soren en het zou natuurlijk 
geweldig zijn als de leerlin-
gen door veel toeschouwers 
worden aangespoord. U bent 
van harte welkom.

politiek verslag

Commissie kijkt naar presentatie
‘Droge voeten, schoon water’

De presentatie maakte duide-
lijk hoe er in onze regio in de 
nabije toekomst zal worden 
omgegaan met het afvalwa-
ter. De raad stelde onlangs 
een fors bedrag vast voor de 
bouw van de afvalwaterzui-
veringsinstallatie (AWZI) en 
het college wilde door mid-
del van deze presentatie aan 
de commissie laten zien dat 
dit niet voor niets is geweest. 
Na een inleiding die de diver-
se stadia van het verwerken 
van Zandvoorts afvalwater 
liet zien (onder andere door 
de ‘modderkommen’), kwam 
men bij de huidige situatie, 
waarin de nieuwe AWZI, die 
mede door Zandvoort betaald 
wordt, centraal staat. De AWZI 
van Zandvoort is verouderd 
en niet meer in gebruik. Door 
studie is men tot de slotsom 
gekomen dat aansluiten met 
de AWZI in de Waarderpolder 
de beste optie is. Deze AWZI is 
al in aanbouw en zal in 2008 
moeten gaan functioneren. 
De totale investering is € 19 
miljoen waarvan Zandvoort 
€ 2,3 miljoen voor haar reke-
ning neemt.

Verantwoordelijkheden
Ook bleek dat bij het verwer-
ken twee instanties verant-
woordelijk zijn. Ten eerste 
de gemeente Zandvoort die 
voor het verzamelen, het af-

leveren op lozingsniveau en 
het horizontaal overdrachts-
punt op de gemeentegrens 
van Bloemendaal verant-
woordelijk is. Ten tweede het 
Hoogheemraadschap dat 
verantwoordelijk is voor het 
transport van de grens met 
Bloemendaal naar de AWZI 
en de zuivering en lozing op 
de Mooie Nel (een grote plas 
aan het Spaarne) aldaar.

Vakkundig
De diverse commissieleden 
hadden na afloop een groot 
aantal opmerkingen en vra-
gen die door de presentato-
ren vakkundig werden bent-
woord en becommentarieerd. 
Alleen bleek dat indien er 
weer grote buien losbarsten 
boven het Zandvoortse, er 
niet gegarandeerd kan wor-
den dat de persleiding, die 
maximaal 730 m3/uur (was 
in 2000 nog 600m3/uur) kan 
verwerken, al het overtollige 
hemelwater naar Haarlem 
kan pompen. Dan zijn nog 
steeds de buffervijvers in 
Noord noodzakelijk. Zodra de 
druk op de leiding afneemt, 
kan Rijnland het niveau van 
de vijvers weer laten zakken. 
Een eventuele optie om het 
overtollige water op zee te lo-
zen is te duur in verband met 
de lengte van de leiding die 
daarvoor nodig is.

Vorige week woensdag vergaderde de commissie Projecten & 
Thema’s. Het grootste gedeelte van de vergadering werd in 
beslag genomen door een presentatie die verzorgd werd door 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, in samenwerking met 
de afdeling Civieltechniek van de gemeente Zandvoort. Het 
college had ze uitgenodigd om aan te tonen dat de deelname 
in de afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Waarderpolder een 
zeer noodzakelijke is.

Volgende week: 
A1GP bijlage

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Dr. De Visserstraat 9  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 449.500,- k.k.

• De 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Celsiusstraat 191  Zandvoort 

Vraagprijs:
€ 529.000,- k.k.

• Luxe, halfvrijstaande woning met garage, oprit en 
een onder architectuur aangelegde voor- en zeer 
besloten achtertuin met achterom!

• Gelegen op een perceel van 277 m², in een rustige 
woonomgeving in “Nieuw Noord”, op steenworp 
afstand van de duinen;

• Begane grond: riante woonkamer met schouw en 
toegang tot luxe open keuken voorzien van div. 
inbouwapparatuur; 

• 1ste verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer met lig-
bad, 2e toilet (wandcloset), douchecabine en wastafel;

• 2e verdieping: ruime overloop/berging en 2 slaapkamers;
• Voortuin op het zuiden gelegen en royale (ca. 12,5 

X 10 mtr), besloten achtertuin op het noorden met 
verschillende terrassen en achterom, beide tuinen 
zijn onder architectuur aangelegd;

• Deze woning is recent bijzonder smaakvol en onder 
toepassing van hoogwaardige materialen gemoder-
niseerd!

• Woonoppervlakte ca. 155 m², perceelgrootte ca. 277 
m², inhoud ca. 370 m³.

Spoorbuurtstraat 12  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 249.000,- k.k.

• Charmante, voormalige visserswoning uit 1890, 
met zonnig dakterras op het zuidoosten en 

 2 slaapkamers!
• Gelegen in een rustige, geliefde woonomgeving 

aan de rand van het dorpshart van Zandvoort;
• Entree, hal, sfeervolle woonkamer voorzien 

van parketvloer, nette open keuken, bijkeuken, 
toilet, ruime kelder/hobbyruimte, 2 slaapkamers, 
nette badkamer met bad/douchecombinatie en 
wastafelmeubel, royale vliering/berging;

• Besloten dakterras op het zuidoosten;
• Kleine voortuin op het westen en kleine achter-

plaats op het oosten met achterom;
• Deze woning is de afgelopen jaren grotendeels 

gerenoveerd: uw bezichtiging waard!
• Woonoppervlakte ca. 95 m², perceelgrootte ca. 

52 m², inhoud ca. 215 m³.

Ir. Friedhoffplein 18-7  Zandvoort 

Huurprijs: 
€ 1.950,- ex. GWL 
per maand

• Te huur een royaal, volledig gestoffeerd  
4-kamer appartement inclusief garage  
met uitzicht op zee, strand, boulevard en  
beschermd duingebied!

• Gelegen op de 3e etage van het karakteristieke, 
kleinschalige appartementencomplex  
“De Sterflat”;

• Dit appartement telt maar liefst 4 balkons;
• Zeer ruime living met open haard en een 

bijzondere ruimtelijke indeling, aangrenzende 
eetkamer;

• Moderne keuken, moderne badkamer voorzien 
van ligbad met douche, wastafel en 2e toilet, 
2 slaapkamers;

• Het appartementencomplex beschikt over een 
lift;

• Per direct beschikbaar!
• Woonoppervlakte ca. 120 m², inhoud ca. 285 m³.

• Uitstekend onderhouden 50-er jaren half-
vrijstaande woning (2/1 kap) met riante voor- en 
achtertuin, garage en oprit voor meerdere auto’s!

• Royale woonkamer met open haard, schuifpui 
naar de achtertuin, eenvoudige keuken met bar 
en toegang tot achtertuin, 3 slaapkamers op  
1ste verdieping en 4e ruime slaapkamer met 
dakkapel op zolder, moderne badkamer met 
douche en wastafel;

• Gelegen in geliefde woonomgeving op steen-
worp afstand van de duinen in Zandvoort Zuid 
op een perceel van ca. 391 m².;

• Deze woning beschikt over een voortuin op 
het zuiden en een besloten ca. 25 meter diepe 
achtertuin op het noorden;

• Een woning verscholen tussen het groen, welke 
geheel naar uw wens verder verfraaid kan worden!

• Woonoppervlakte ca. 110 m², perceelgrootte ca. 
391 m², inhoud ca. 275 m³.

Prinsenhofstraat 5c  Zandvoort

• Modern, sfeervol 2-kamer appartement met 
verrassende ruimtelijke indeling, rustig gelegen 
aan de rand van de dorpskern van Zandvoort!

• Gesitueerd op de begane grond van een klein-
schalig -door architect Remo de Biase ontwor-
pen- appartementencomplex (bj 2000, realisatie 
appartement 2004);

• Privé entree op begane grond, hal, speels 
ingedeelde living met o.a. laminaat parket, 
openslaande deuren naar Prinsenhofstraat en 
toegang tot luxe open keuken voorzien van div. 
inbouwapparatuur, moderne badkamer met 
bad/douche combinatie, wastafel en design  
radiator, 1 ruime slaapkamer;

• Sfeervol ingericht en uitstekend onderhouden; 
een appartement om direct te betrekken!

• Woonoppervlakte: ca. 70 m², inhoud ca. 160 m³.

Vraagprijs:
€ 219.000,- k.k.

NIEUW NIEUW

NIEUW

WIST U HET AL…?

HET AANBOD VAN 
VRIJEHUIZENMARKT
STAAT VANAF NU 
OOK OP FUNDA!
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keur en is nu een heerlijke 
vrijetijdsbesteding.

Sportief
Omdat zijn twee broers turnden 
bij de gymnastiekvereniging 
OSS, werd Eep automatisch 
ook lid van deze vereniging. Hij 
turnde niet onverdienstelijk en 
behaalde menig medaille. Als 
Eep ergens aan begint dan 

zet hij zich voor 100% in. Zo 
ontving hij van OSS een 

speldje voor 12½ jaar 
trouwe lidmaatschap 
en was tevens techni-
sche voorzitter bij de 
turnwedstrijden. Zijn 
4 kleindochters heb-
ben de sportieve kant 

van Eep geërfd maar 
of ze ook muzikaal zijn? 

Dat is nog niet echt naar 
voren gekomen. 

Handig
Al bijna 35 jaar is Eep elke za-
terdag en bij calamiteiten in 
de winkel van IJzerhandel Lip 
aanwezig. Ook werkt Eep graag 
met zijn handen want boven 
op zolder staat een schitte-
rende modeltrein emplace-
ment waarvan hij de bomen, 
trapjes en huisjes pietepeute-
rig met zijn figuurzaag heeft 
uitgezaagd en geverfd. Sinds 
het overlijden van zijn vrouw 
Yvonne doet Eep alles zelf in 
huis. In de huiskamer staan zijn 
zelfgemaakte bloemboeketjes 
op tafel en in de vensterbank 
bloeien mooie orchideeën. De 
rode kater Simba vraagt Eep’s 
aandacht op en het gesprek 
wordt afgerond want het is 
etenstijd. Want ook dat doet 
hij zelf, geen hapklare maal-
tijden in de magnetron maar 
lekker alles vers gekookt op 
tafel. Terwijl ik afscheid neem, 
zet Eep de muziek een streepje 
hoger. Onder het koken zal er 
beslist gezongen worden!

1956 weer werd ontbonden. 
Daarna heeft hij nog bij het 
Toonkunst Oratoriumkoor ge-
zongen. Na vele muzikale om-
zwervingen is hij uiteindelijk 
in 1978 opnieuw lid geworden 
bij het huidige Zandvoorts 
Mannenkoor. Daar zingt hij 
al 24 jaar als 1e tenor en hij 
maakt zich verdienstelijk om 
het podium op te bouwen en 
af te breken. “De leukste herin-
nering heb ik aan de koorreis 
naar Barcelona. Wat een ge-
weldige ervaring was dat. Het 
meezingen met de Carmina 
Burana was ook een fantasti-
sche belevenis die ik niet graag 
had willen missen.” Maar het 
muzikale gedeelte houdt niet 
op want Eep zingt ook nog bij 
het oratoriumkoor in IJmuiden 
en is vaak als gast te vinden 
bij de uitvoeringen van menig 
Mattheus Passion. klassieke 
muziek heeft echt zijn voor-

Hoewel zijn voornaam eigenlijk Ewit is, kennen de meeste 
Zandvoorters hem beter als: Eep. De voornaam is afkomstig 
van Ewout of Ewalt. Zijn achternaam is Keur en zoals vele 
Zandvoortse geslachten is ‘tippie’ zijn bijnaam. Tijdens ons ge-
sprekje staat de klassieke radiozender op de achtergrond aan. 
Een beter bewijs is er niet: muziek loopt als een rode draad 
door het leven van Eep Keur.  

Dorpsgenoten

Op jeugdige leeftijd was Eep al 
geïnteresseerd in muziek en 
hij meldde zich in 1951 aan 
als hoornblazer bij het 
jeugd tamboercorps 
van de Zandvoortse 
muziekkapel. Kennis 
van de muziekno-
ten had hij niet 
maar door goed te 
luisteren was deze 
hindernis snel op-
gelost. Na zijn hoorn-
blaascarrière werd hij 
lid bij de kinderoperette 
en zong met goed resul-
taat. Eigenlijk wilde hij later 
wel verder gaan in de muziek 
maar daar stak zijn moeder, 
die ook een mooie stem had, 
een stokje voor. “Ga maar 
een vak leren want zonder je 
stem heb je ook geen droge 
boterham”, was de wijze raad 
van zijn moeder. Na de lagere 
school volgde Eep de raad van 
zijn moeder op en werkte als 
elektromonteur bij diverse be-
drijven. Na zijn werk ging Eep 
nog vier avonden in de week 
naar de vaktekenschool om ex-
tra diploma’s te halen. Menig 
ontwerp is van zijn tekentafel 
gekomen en soms is hij nu nog 
bereid om iemand te helpen 
met een bouwtekening.

Zingen
Tussen het leren door was er 
best nog tijd over voor ont-
spanning. Hij heeft bij het 
Zandvoorts Mannenkoor 
gezongen dat in 1947 werd 
opgericht en noodgedwon-
gen, bij gebrek aan leden, in 

 

                               Eep Keur

Ewit Keur

Tekst en foto Nel Kerkman

Beter weer in weekeinde
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 17 18 19 20 

Min 13 13 12 12

Zon 15% 20% 40% 55%

Neerslag 70% 55% 20% 10%

Wind zw. 4-5 zw. 4-5 zw. 4-5 zw. 4

Een vloot van sombere en naar-
geestige regenwolken hebben 
we regelmatig op het pleit en 
het regent daarbij van tijd tot 
tijd, hoewel de hoeveelheden 
niet bijster groot zijn, maar 
nat worden we er wel van.

Maandagavond en dinsdag 
overdag toucheerde een forse 
bel koudere lucht hogerop in de 
atmosfeer de Noordzeeregio. 
Het verticale temperatuur-
verschil was aanzienlijk zodat 
de onstabiliteit in de hand 
werd gewerkt. Bij zeewater-
temperaturen van 18 graden 
even buitengaats en tegelij-
kertijd bovenluchtwaarden 
die tegen de minus 27 graden 
aanschurkten rond dinsdag-
ochtend, vormden zich flinke 
buien die soms met onweer 
gepaard gingen. Zandvoort 
viel flink in de prijzen met 22 
millimeter buienregen. 

Na een kille woensdagnacht 
stroomde geleidelijk weer 
mildere en vochtiger lucht 
richting het zuiden van de pro-
vincie. Met name het tweede 
dagdeel leverde dit weer wat 
lichte (mot)regen op vanuit 
het noorden. 

Ook deze donderdag en de 
vrijdag zullen niet helemaal 
droog verlopen met periodiek 
wat ‘motterigheid’ en de zuid-

wester is nadrukkelijk aanwe-
zig op deze dagen (kracht 5-6). 
Tijdelijk krijgen we dus een 
voorproefje van de herfst, die 
overigens aanstaande zondag 
23 september officieel begint 
even voor het middaguur.

Juist vanaf dat moment zou 
het weer moeten gaan op-
knappen onder invloed van 
een opstomend hogedrukge-
bied dat al enkele dagen con-
sequent in de weerkaarten 
zit. Hoe zo’n op de kaarten in 
beginsel zeer gunstige evolu-
tie in de praktijk uitpakte dit 
seizoen weten we inmiddels, 
want het mooie weer voor 
langere tijd kwam er immers 
zelden of nooit.

Toch zou er een keer een 
trendbreuk mogelijk moeten 
zijn en wellicht is juist de start 
van de astronomische herfst 
wel het moment bij uitstek 
voor een langduriger fase met 
stabiel najaarsweer?

Volgende week weten we 
veel meer, maar de aller-
laatste weerkaarten geven 
toch alweer reden tot de 
nodige scepsis, hoewel het 
aanstaande weekeinde dus 
wederom (vrij) goed belooft 
uit te pakken.

weerman Marc Putto

Wisselvalligheid troef is -zoals zo vaak de afgelopen maan-
den- ook het credo voor deze week. De schaarse betere 
weermomenten duren niet al te lang en de onbestendig-
heid voert de boventoon.

Zandvoort Optiek

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

UITVERKOOP !! 
ALLE CORRECTIE MONTUREN: 50% KORTING 

ALLE ZONNEBRILLEN: 25% KORTING
( Prada - Rayban - Gucci - Dior - Chanel - Roberto Cavalli -
 Dolce & Gabanna - Oakley - Serengetti - Marlies Dekkers -

 Tom Ford - Burberry - Fendi - Versace - Silhouette )

Gebruikt u ook zo 
vaak uw zandvoortPas?

www.zandvoortpas.nl

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-��39 �478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Bloemen 
toveren 

een glimlach

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Violen – Erica’s
Vanaf 1 september dinsdags weer gesloten.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

Zakelijke 
zandkorrels €�0,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
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

.................
Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop: 

meubelen,  oud speel-
goed, kristal, porselein,  

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Tel. 5731787, 
ook op zondag. 

Dinsdag gesloten. 
................. 

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................
Gezocht: 

Hulp bij strijken en 
schoonmaken op 
dinsdagochtend

 voor ca. 3 uur. 
Tel. 06-51174491

Peuter/kleuter gym, 
op zaterdagochtend. 

Vanaf 3 jaar: 
9.00-10.00 uur. 

Vanaf 4 ½ jaar: kleuter 
gym 10.00-11.00 uur. 

Meer info: OSS, 
tel. 06-22443639

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

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

2 hoofdkussens €4, 
1 pers. AA-Ber deken 

zuiver wol €6,  
1 pers. dekbed 

scheerwol €10. 
Alles i.z.g.st. 
Tel. 5713509

.................
Nog een paar 

nachtjes slapen… 
24 september 

Marcelo Flores 
65 jaar! 

Fijne dag,
De Mannetjes

.................
Waterbed 

te koop: 2 pers. 
softside waterbed  

180/220cm. 
2 Aparte, met fiber 

gevulde zakken voor 
optimale stabiliteit, 

minimaal waterverbruik. 
€250,- 

Meer info: 06-2334 9558
.................
Te koop: 

éénmalig gebruikte 
verhuisdozen 

(80L), i.g.st. 
Prijs: €1 p.st. of 

€8 p.10 st. 
Tel. 5747220

 

‘De mens is niet diervriendelijk 
en ook niet plantaardig.’ 

Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

“Het is pas mijn derde try-out”, begon cabaretier Klaas van der 
Eerden zijn show in Circus Zandvoort. Hij had niets teveel ge-
zegd. Via try-outs wil hij komen tot een unieke show. Daarom 
peilt hij zijn toehoorders tijdens het optreden en bouwt zo 
aan een voor hem perfecte voorstelling.

Klaas van der Eerden is in 1975  
in Amsterdam Noord (Water-
land) geboren en mocht van 
zijn ouders naar de Klein-
kunstacademie, hetgeen hij 
echter (helaas?) niet deed. Hij 
haalt regelmatig zaken, die hij 
tijdens zijn jeugd heeft meege-
maakt, naar voren. Zeer herken-
bare situaties voor de mensen 
die deze tijd bewust hebben 
meegemaakt. Hij lardeert dat 
met het ‘spelen’ met elektroni-
ca en op zijn dwarsfluit. Diverse 
geluidgrappen rollen (te?) veel 
over het toneel, waaraan men 
kan zien dat hij nog zoekende 
is. Sterk en up-to-date is zijn 

Klaas van der Eerden 
is best wel grappig

Tweede lustrum Shantykorenfestival

Voorafgaand aan het festival 
zal op zaterdagavond vanaf 
20.15 uur een openbare dia-
voorstelling worden verzorgd 
door De Babbelwagen. De 
voorstelling, door Marcel 
Meijer van vakkundig com-
mentaar voorzien, toont beel-
den uit de historie van onze 
woonplaats en wordt op het 
Kerkplein gehouden. 

Diverse podia
Het Shantykorenfestival be-
gint om 09.30 uur in Nieuw 

Unicum. Daarna zal het zich 
verplaatsen naar het centrum, 
waar vanaf 13.00 uur op vijf po-
dia gezongen zal worden. Deze 
podia staan op het Kerkplein, 
Gasthuisplein, Dorpsplein, bij 
Take Five en halverwege de 
Haltestraat (nieuw!) tegen-
over Laurel & Hardy. Het festi-
val zal vanaf 17.00 uur op het 
Gasthuisplein door middel van 
samenzang afgesloten wor-
den. Meer informatie vindt u 
op: www.shantyfestivalzand-
voort.nl.

Zondag is het de tiende keer dat diverse Shantykoren in Zand-
voort zullen optreden. In het verleden was dat altijd gekop-
peld aan het Dorpsomroepersconcours maar door de A1GP 
van volgende week is het Shantykorenfestival nu een week 
eerder, op zondag 23 september. 

De koren
De Weespertrekvaart Mannen 
(Amsterdam), De Skulpers 
(Castricum), VOC (Vijfhuizen 
Ons Chantykoor) en de 
Marconisten (Leimuiden) zijn 
echte shantykoren en oude 
bekenden van het festival. 
Dit jaar is als nieuwkomer 
het Goutumer Shantykoor 
(Goutum) uitgenodigd. De 
Rotterdamse Brandweerlieden 
zingen in shantykoor Barend 
Fox, evenals het GZKE met 
Zandvoortse Gré van der Berg op 
accordeon. De dirigent van dit 
koor leidt de samenzang bij de 
opening en sluiting van het fes-
tival. Onbetwiste recordhouder 
van het festival zijn de bekende 
Pôllesjongers (Woudsend). Zij 
zijn alle keren van de partij 
geweest. IJmuiden is ruim 
vertegenwoordigd met zowel 
’t Staende Tuijgh als het enige 
vrouwenkoor Grace Darling 
(eigenlijk geen echt shantykoor 
maar een zogenaamd viswij-
venkoor dat de zee vanuit het 
perspectief van de thuisblij-
vers bezingt). Het plaatselijke 
Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble en het Zandvoorts 
Mannenkoor zijn geen echte 
shantykoren maar bestaan uit 
enthousiaste inwoners die van 
harte hun hechte band met de 
zee, en daarmee de zeeliederen, 
ten gehore brengen.

verhaal over een vakantie naar 
Amerika waarin hij de zaken 
rondom het instappen op 
Schiphol voor een vliegreis over 
de oceaan, op de hak neemt.

Van der Eerden heeft grappige 
teksten, die als een waterval 
over het publiek heenkomen 
en ervoor zorgen dat een be-
zoek aan zijn show zeker de 
moeite waard is. Soms grof 
en soms ontroerend maar 
ook inspelend op hetgeen er 
in de zaal gebeurt. Kortom 
een man waar Nederland in 
de toekomst nog veel lol van 
kan beleven. 

Het viswijvenkoor Grace Darling in 2006

Klaas van der Eerden 

Al weer voor het zesde seizoen (!) opent gebouw De Krocht haar 
deuren voor een serie jazzconcerten. Zondag 23 september is 
saxofoniste Tineke Postma te gast bij het Trio Johan Clement. 

In 2003 studeerde Postma 
cum laude af aan de Masters-
opleiding lichte muziek op 
het Conservatorium van 
Amsterdam, waar ze inmid-
dels zelf les geeft. Na twee 
succesvolle albums, ging ze 
in november 2005 op tournee 
in de VS met het programma  
‘Billie and Me’, met als hoogte-

Nieuw seizoen 
Jazz in Zandvoort van start

punt een uitverkocht Carnegie 
Hall in New York. 

Slagwerker Frits Landesbergen 
van het Trio Johan Clement, zal 
komende zondag vervangen 
worden door Erik Kooger. Het 
concert begint zondag 23 sep-
tember om 14.30 uur, toegnag 
bedraagt €12.

Veel verschillend werk bij ‘Art by the sea’

De werken van initiatiefne-
mers Lotte Pessers (schilderij-
en), Annelies Damen (fotogra-
fie) en Natasja van der Meer 
(ruimtelijk) en hun gastkun-
stenaars gaven een nieuwe 

betekenis aan Tijn Akersloot. 
Waar normaal de badgasten 
van de zon genieten en aan 
een rosé nippen, hingen en 
stonden nu prachtige kunst-
werken in zomerse sferen. Het 

Afgelopen weekend vond de eerste editie van ‘Art by the Sea’ 
plaats. Tijdens dit weekend exposeerden tien kunstenaars 
hun recente werk bij strandpaviljoen Tijn Akersloot.

publiek vond bij Tijn akersloot 
een breed aanbod van kunst in 
een originele setting. Behalve 
het werk van de drie initia-
tiefneemsters exposeerden 
ook Anna Hubregtse (schil-
derijen), Frederique Walrecht 
(ruimtelijk), Mariska Meijers 
(schilderijen), Bas Boonstra 
(fotografie), Jolinde van 
Poppel (ceramiek/schilde-
rijen), Paul Jansen (ruimtelijk) 
en Marianne Rebel (met een 
nieuwe stijl schilderijen).

Art by the Sea zal 1 à 2 keer 
per jaar georganiseerd wor-
den waarbij ernaar gestreefd 
wordt om ook internationale 
kunstenaars hun werk op  
een strandlocatie te laten  
exposeren. 

De exposerende kunstenaars 

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723 

ZANDKORRELS



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 39-1

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 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.

Alles voor in en om het huis
Pashouders op alle

artikelen 5% korting

Nieuwe collectie
Riverdale en Sia is binnen

Chateau de Chevalière renaissance 2005
Op hout gelagerd, geweldig van smaak

per fle s € 8,95
6 halen = 5 betalen

24 halen = slechts 15 betalen

De hele maand september:
Varkensschnitzels 

Naturel of gepaneerd
4 stuks € 5,00

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

Deze week bij Funnyvlaai:
De HW peren/kaneelvlaai 

van 14,95 voor 13,50
ZandvoortPashouders een 

punt en koffie/thee voor €3,= 
 Passage 7 / Van Fenemaplein 

(naast Dorsman verz.)
tel: 023-5735023

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting op de nieuwe
collectie kleinmeubelen

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441 Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

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

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Top 3!
3x 100 gram vleeswaren
Boerensnijworst +

Jachtworst +
Zeeuws Spek

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting op 
bruisende workshop
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54Op vertoon van uw ZandvoortPas
Van 20 september t/m 3 oktober

5% korting 
op de nieuwe collectie lingerie!

Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
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Ouderwets 
gezellig

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

Wat uitgebakken? 

Nog 2 weken
de (h)eerlijkste 

verse vis en
verse mosselen.

Die eet je bij Thalassa!

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

Reserveren: 023-5715660

“Wij kunnen nu onze gasten 
een complete accommodatie 
bieden met alle facetten, in-
clusief eten en uitgaan, in het 
centrum van Zandvoort. Waar 
vindt je dat?”, vraagt Serge zich 
hardop af. Over de naam van 
zijn bedrijf zegt hij met de ze-
kere trots: “Die is zelf bedacht. 
Je kunt hier ontbijten, lunchen 
en dineren, maar ook ’s avonds 
dansen en dat alles in de buurt 
van de zee. Het is een unieke lo-
catie met de uitloop naar het 
Kerkplein en Raadhuisplein. 
Ook is ons terras één van de 
grootste in Zandvoort. Door de 
grote zonneluifel, die het gehele 
terras overdekt, kan men bijna 
altijd buiten zitten. Als het wat 
kouder wordt doen we gewoon 
de terrasverwarming aan! Het 
hele pand wordt goed onder-
houden en heeft uitstraling. 

Het leuke is, dat wij een mix van 
leeftijden binnen krijgen. Er is 
dus voor ‘elk wat wils’.”

Chin Chin
Van Lent heeft de horecage-
nen van geen vreemde. Zijn 
vader heeft jarenlang ‘Het 
Wapen van Zandvoort’ op het 
Gasthuisplein gerund en hij-
zelf is op zijn vijftiende begon-
nen in discotheek Chin Chin in 
de Haltestraat. In 2000 heeft 
hij die zelfs overgenomen 
maar de periode tussen 2004 
(start Danzee) en 2006 was 
dusdanig pittig, dat hij de dis-
cotheek vorig jaar van de hand 
heeft gedaan.

Goed gastheer
Danzee heeft haar gasten veel 
te bieden. “Tot 22.30 uur is 
onze keuken geopend en is het 

In het voor vele Zandvoorters bekende voormalige restaurant 
Queenie is sinds mei 2004 Grand Café Danzee gevestigd. Eige-
naar Serge van Lent heeft er, na een grondige verbouwing een 
prachtig horecabedrijf van gemaakt. Let eens op het bijzon-
dere plafond met warme rode en gouden tinten. Het verschil 
is tevens dat nu ook een hotelgelegenheid, met negen kamers 
alsmede een appartement, grondig is aangepakt en up-to-
date is gebracht. 

door 
Erna Meijer

mogelijk om eten te bestellen. 
De prijs/kwaliteitsverhouding 
steekt goed in elkaar. Zo serve-
ren wij al voor € 20 een hoofd-
gerecht en een nagerecht. De 
zogenaamde daghap kost  
€ 7,95. In de herfst is het tijd 
voor wild. Dan serveren wij di-
verse heerlijke wildgerechten. 
Op vrijdag- en zaterdagavond 
is er een DJ aanwezig en dan 
gaan in het brasseriegedeelte 
de stoelen en tafels aan de kant, 
zodat er kan worden gedanst.” 
In de wintertijd is Danzee zeer 
geschikt voor feesten en par-
tijen. Een gedeelte van de zaal 
kan dan afgeschut worden. 
Danzee wil graag een goede 
gastheer zijn, niet alleen voor 
de toeristen maar zeker ook 
voor de Zandvoorters. Van Lent 
heeft een vaste staf van tien 
medewerkers die hem daarin 
bijstaan. Danzee is tevens be-
trokken bij de organisatie van 
de diverse dorpsfestivals in de 
zomermaanden. 

Grand Café Danzee, Kerkplein 
8. Reserveren kan via tel. 
5712252 of via info@danzee.
com. Voor meer info kan ook 
de website geraadpleegd wor-
den: www.danzee.com.

door Stephanie Vork

Voor Robin Molenaar, eigenaar 
van Beach Club Tien, was dit 
zijn tweede seizoen. Over het 
algemeen is hij tevreden. “Met 
een eigen strandpaviljoen is 
het altijd afwachten, het weer 
kan je toch niet veranderen. 
Het aantal echte stranddagen 
is mij tegen gevallen, maar er 
waren des te meer terrasda-
gen.” Het terras van Beach 
Club Tien heeft bijna het hele 
seizoen vol gezeten. Ook het 
restaurant liep erg goed. “Veel 
Zandvoorters komen hier eten, 
maar er komen natuurlijk ook 
toeristen. Ik denk dat we één 
van de best draaiende tenten 
in Zandvoort zijn momenteel”, 
aldus Robin Molenaar. Naast 
het restaurant en het grote 
terras, heeft Beach Club Tien 
ook bedrijfsfeestjes gehad in 
de tent naast het paviljoen. 
Robin heeft dus niks te kla-
gen. “Ik ben dankbaar voor 
alle vaste gasten en het leuke 
personeel. Want je maakt 
het met elkaar.” Eind van de 
maand gaan ze beginnen met 
afbreken, dan gaat alles naar 
de loods en moet er geschil-
derd worden. 

Voor Jack en Marion Huijben, 
eigenaars van strandpaviljoen 
Azzurro, is het een ander ver-
haal. “Het is een slecht seizoen 

geweest, de enige warme 
dag was zondag 5 augustus.” 
Azzurro ligt op het Zuidstrand 
(naaktstrand, red.) en de 
strandpaviljoens op dit stuk 
strand in Zandvoort hebben 
het mooie voorseizoen helaas 
moeten missen. “April was de 
mooiste maand, maar wij 
konden pas 1 mei open gaan. 
Dit kwam door de schade die 
wij hebben opgelopen door 
het hoge water. Wij moesten, 
net als de strandpachters in 
Bloemendaal, wachten met 
opbouwen. Het hele strand 
was weggespoeld.” Hopelijk 
is dat volgend jaar beter ge-
regeld, dan is Rijkswaterstaat 
van plan om, net als op het 
‘textielstrand’, ook op het 
Zuidstrand zand te storten. 
“Het hele seizoen heeft het 
water extreem hoog gestaan, 
waardoor het bijvoorbeeld ook 
lastig was met bedjes neerzet-
ten op het strand.” Doordat 
het Zuidstrand een eindje van 
het centrum af ligt, is het een 
moeilijke locatie voor feesten 
en partijen. “Wij moeten het 
echt hebben van mooi weer, 
van temperaturen boven de 
25 graden”, aldus Huijben. 
Hopelijk hebben de strand-
pachters op dit gedeelte van 
het strand volgend jaar meer 
geluk, zowel wat het weer als 
de stand van het water be-
treft. 

Eén echte zomerse zondag met temperaturen boven de 30 gra-
den Celsius, daar moesten we het mee doen afgelopen zomer. 
Na een mooi, zonnig en veelbelovend voorjaar, volgde helaas 
de slechte juli en augustus. Maar hoe kijken de strandpach-
ters eigenlijk terug op het afgelopen seizoen? Viel het tegen 
of toch mee? Hieronder Robin Molenaar (Beach Club Tien) en 
Jack Huijben (Azzurro) aan het woord.

Terugblik strandpachters 
afgelopen seizoen

Robin Molenaar, eigenaar van Beach Club Tien

Klaas Koper tweede van Nederland
Afgelopen zondag heeft Klaas Koper in Oisterwijk de tweede 
plaats gehaald in het Nederlands kampioenschap Stads- en 
Dorpsomroepen 2007. De eindstand werd een kopie van 2006, 
want de top drie bleef ongewijzigd.

Voor dit kampioenschap zijn 
in totaal zes concoursen ge-
houden, waarvan zondag in 
de laatste. In zijn eigen woon-
plaats Oisterwijk prolongeerde 
Henk v/d Nieuwenhuizen zijn 
titel van 2006. 

Klaas Koper had voor aan-
vang van dit laatste concours 

slechts één punt voorsprong 
op nummer drie Geert Veen 
uit Winschoten. Ondanks dat 
geen van ons beide op dit 
concours bij de eerste drie 
eindigde, wist Klaas toch de 
tweede plaats voor het kam-
pioenschap veilig te stellen 
voor Veen.

0p 29 september wordt in 
Zandvoort alweer de eerste 
ronde gehouden voor het 
kampioenschap van 2008. 
“Nieuwe ronde... nieuwe kan-
sen”, aldus Klaas.
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Vraagprijs: € 162.500,= k.k.

Greeven, de actieve NVM makelaar in Zandvoort!

Dit fraaie én zéér goed onderhouden 4-kamer 
hoekappartement is gelegen op de 3e verdie-
ping van complex De Duinroos. Het apparte-
ment beschikt over een woonkamer met veel 
lichtinval, 3 slaapkamers, moderne keuken en 
fraaie badkamer. Het is zo te betrekken!!!

• Parkeermogelijkheden op privé terrein;
• Servicekosten  € 260,= p/m incl. voorschot 

stoken;
• Woonoppervlakte ca. 90 m2.

Zaterdag OPEN HUIS van 11:00-13:00 uur.

Dit verassende 2-kamer appartement MOET 
van binnen gezien worden. Het is in een  
uitstekende staat en kan zo betrokken worden. 
Het beschikt over een woon- eetkamer,  
moderne keuken en een prettige slaapkamer.

• Parkeermogelijkheden op eigen terrein; 
• Woonoppervlakte: ca. 50 m2;
• Servicekosten € 161,= incl. voorschot stoken.

57-5
Zandvoort

Op slechts 250 meter van het strand is deze 
HOEKWONING  met een voor- en achtertuin 
gelegen. Het beschikt over 2 slaapkamers 
en een zolder met mogelijkheid voor een 
3e kamer. Tevens beschikt de woning over 
een stenen berging in de achtertuin.

• Dubbelglas en hardhouten kozijnen;
• Parkeermogelijkheden in directe omgeving;
• Perceelgrootte: 103 m2, woonopp: ca. 95 m2.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 

Telefoon: 023-57 39 234

Actieve	makelaardij	
tegen	scherp	tarief

Bm van Alphenstraat 

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

9
Zandvoort

Ontv. Schoutenstraat 

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

59-9
Zandvoort

Bm van Alphenstraat 

OPEN	HUIS
!

Grand Café Restaurant DanzeeStichting 1-Zandvoort 
werft gelden voor A1GP-festival

Van 28 t/m 30 september wordt op het circuit van Zandvoort de A1GP verre-
den. De onlangs opgerichte stichting 1-Zandvoort probeert de Zandvoortse on-
dernemers warm te maken om geld te doneren voor een A1GP festival dat de 
circuitbezoekers naar het centrum moet lokken.

De stichting heeft zich als doel gesteld 
om de circuitbezoekers te verleiden om, 
na de races, naar het centrum te komen. 
Er is een programma opgesteld en er 
wordt nu geprobeerd via sponsoring door 
het Zandvoortse bedrijfsleven dit te reali-
seren. Het blijkt echter dat veel onderne-
mers bang zijn dat ze niet genoeg terug 
krijgen voor hun sponsoring. Terwijl er an-
derzijds ook ondernemers zijn, waarvan 
sommigen zelfs totaal geen eigen belang 
hebben, die royaal doneren.

Geen schnitzel meer voorhanden
Met name de Zandvoortse horecasector 
is afgunstig over het programma. Ze zijn 
bang dat het geplande podium op het 
Gasthuisplein, waarop verschillende ar-

tiesten zullen optreden, teveel publiek 
trekt. Niets is minder waar. De stichting 
haalt graag de gang van zaken van vorig 
jaar in herinnering. Toen was er binnen 
de Zandvoortse horeca bijna geen plaats 
onbezet en sprak men zelfs van een ‘te-
kort aan schnitzels’, wat aangaf hoe druk 
het binnen de etensgelegenheden in 
Zandvoort was. De stichting wil de race-
fans ook op langere termijn in Zandvoort 
houden en vraagt derhalve medewerking 
van alle Zandvoortse ondernemers. “Kijk 
naar de toekomst. Als we volgend jaar 
weer een seizoensstart van de A1GP op 
Circuit Park Zandvoort mogen beleven 
zal het nog meer een uitstraling richting 
Zandvoort centrum opleveren”, aldus de 
stichting.

Duitse -/Internationale keuken

Lekker en betaalbaar eten
 

Vanaf nu 
ook om 

af te halen

Dagelijks geopend van 12.00- tot 22.00 uur
Maandags gesloten

Zeestraat 38, 2042 LC Zandvoort, Tel.: 023-8887202

Volgende 
week

in deze 
krant:

 

Extra bijlage
met alles 

over
de A1GP
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I Know Where It’s @

  

Mensen observeren. Het is één 
van mijn favoriete bezigheden. 
Daarom houd ik, na een zware 
schooldag, regelmatig met wat 
vriendinnen een observatiemid-
dag. Het doel van zo’n middag 
is onze lichamen en geesten 
wat rust te geven. Want obser-
veren is relaxed! Vandaag was 
de plaats van delict het terras 
van een oude-mannenkroeg 
in hartje Amsterdam. Met de 
laatste zonnestraal van het 
jaar op ons bolletje, dronken 
we een goudkleurig goedje en 
bestelden we wat gefrituurde 
hapjes, om vervolgens elke 
voorbijganger over de tong te 
laten gaan.

En dat waren er nogal wat, want 
honderden mensen passeerden 
het terras. Van dik tot dun, jong 
tot oud, en vooral vreemd tot 
nog véél vreemder! Toen we 
de meest gekke personen had-
den gespot en de moed min 
of meer hadden opgegeven, 
kwam er een magere, zwer-
vende man van middelbare 
leeftijd langs strompelen. Hij 
keek mijn vriendin aan en for-
ceerde een zwoele blik op zijn 
gehavende gezicht. “Hij vindt je 
leeu-heeuk”, plaagde ik. “Ja na-
tuurlijk”, zei ze al lachend terug. 
Maar toen de man een enkele 
minuut later in haar richting 
kwam lopen, keek ze me ang-
stig aan. Wijzend naar het rood-
kleurig pakje sigaretten op tafel, 
stamelde de man in gebrekkig 
Engels “sigar for me, sigar for 
me?”. “Nee”, luidde de reactie 
van mijn vriendin, “er zit een 
souvenirwinkel om de hoek.” 
In eerste instantie dacht ik dat 
ze wat liep te dollen, maar aan 
haar gezicht te zien was dit niet 
het geval. Vastberaden stuurde 
ze de zwerver weg. Getreurd 
strompelde de man voort. 

Dit beeld, van de ongelukkige 
zwerver die bedroefd zijn weg 
vervolgde, maakte mij treurig. 
Ik had hem met alle liefde een 
sigaret, wat mij betreft dat hele 
pakje gegeven. Maar helaas kon 
ik niks anders doen dan troost 
in mijn drankje zoeken en deze 
‘relaxte’ observatiemiddag ach-
ter me te laten. 

Observatie-
middag

Column

Pauline

… voor Bibi Alferink 20 jaar
Heb je ff …

Waar kennen 
we jou van? 
“Jullie kennen mij waar-
schijnlijk van Bibi for Shoes, 
de winkel van mijn ouders. 
Sinds ik klaar ben met mijn 
opleiding Modehandel werk ik drie dagen in de week mee 
in het bedrijf van mijn ouders. Naast de verkoop doe ik 
samen met mijn moeder de inkoop voor de winkel. Ik werk 
ook twee dagen in de week bij de Pannenkoekfarm.”
 
Wat doe je naast je werk graag?
“Naast mijn werk ga ik graag met vrienden & vriendin-
nen stappen, of ergens wat drinken. Ik maak vaak ook 
zelf mijn armbanden en kettingen en daar gaat ook 
aardig wat tijd in zitten! En natuurlijk winkel ik heel 
graag, ha ha!”
 
Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Je kunt me een paar keer in de week vinden bij Café 
Neuf, natuurlijk in de winkel, bij de Pannekoekfarm, en 
in de zomer op mijn balkon of op het strand met een 
lekker drankje! Eerst gingen we met een groep uit in de 
Shooters, maar helaas is die dicht. Dus Zandvoort is 
minder leuk om te stappen. Nu gaan we andere leuke 
plekjes zoeken om lol te maken!”

Zaterdag 22 september: 
Republiek Bloemendaal geeft alweer het laatste 
feestje van het seizoen. Dus, pak je kans om nog 
eens lekker uit je dak te gaan. Goede muziek, lekker 
eten en volop drank. Entree gratis. Het eindfeest 
begint om 17.00 uur tot 00.00 uur.

Zaterdag 22 september: 
De eerste editie van PITCH @ Bloomingdale is vooral 
bedoeld voor liefhebbers van minimal en techno 
muziek. Een scala aan nationale en internationale 
dj’s zal die avond optreden. Line-up: Joel Mull, Bart 
Skils, Dave Ellesmere, Wouter de Moor en De Man 
Zonder Schaduw. Het begint om 16.00 uur tot  
00.00 uur. Toegang is € 10.

Zondag 23 september:
Fame-DJ’s feest in Bloomingdale. ‘We save human 
kind from bad music’ staat er op de website te 
lezen. Klinkt veelbelovend! Line-up: Tiësto, Benny 
Roderiques, Chukie, Don Diablo, Roog, Ricky Rivaro, 
Gregor Salto en Lucien Foort. Het begint om 14.00 
uur tot 00.00 uur. Een kaartje kost  €25.

Zondag 25 september: 
Is de start van de tiende editie van het Zandvoortse 
Shanty- en Zeeliederen festival.  Elf koren zingen op 
vijf verschillende locaties shanty’s en traditionele 
zeeliederen. Lekker ouderwets meezingen op tra-
nentrekkers. Podia: Raadhuisplein, Gasthuisplein, 
Badhuisplein, Kerkplein en strandpaviljoen Take Five. 
Het festival begint om 13.00 en duurt tot 17.00 uur. 

delbare school. Dus was het 
een logische stap om voor de 
ALO te kiezen. Hij is net een 
paar weken bezig. “De op-
leiding is heel breed, je doet 
allerlei sporten, van zwem-
men tot dansen. Ook merk ik 
al dat de theorie vrij pittig is. 
We moeten bijvoorbeeld veel 
leren over anatomie en psy-
chologie”, vertelt Joost. Hij is 
enthousiast geworden door 

zijn eigen sportleraar op het 
Sancta Maria: “Ik vind gymle-
raren grandioze mensen!” 

Tennis
Tennis is de favoriete sport 
van Joost. Hij traint vier uur 
in de week en daarnaast doet 
hij mee aan toernooien in de 
zomer en aan competitie in 
het voorjaar. Hij tennist bij 
Tennisclub Zandvoort, park 

In the Picture…

Joost is afgelopen jaar ge-
slaagd voor de Havo op het 
Sancta Maria in Haarlem. Na 
de middelbare school is het de 
tijd van keuzes maken. Wat wil 
ik gaan doen in de toekomst? 
Welke opleiding past bij mij? 
Veel net geslaagden hebben 
moeite met dit soort knopen 
doorhakken, maar Joost was 
zeker van zijn zaak: hij wordt 
later sportleraar op een mid-

Joost Brandt

Hij is 17 jaar, woont in Zandvoort en zijn 
passie is sporten, sporten en nog eens 
sporten. Het is dus ook wel begrijpelijk 
dat hij voor de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding (afgekort ALO) heeft gekozen 
als opleiding. Joost Brandt vertelt over 
zijn opleiding, hoe hij de passie voor sport 
heeft ontwikkeld en over zijn meest favo-
riete sport tennis.

de Glee. Hij 
is  al  een 

jaar of zeven 
lid van deze 

club en speelt 
voornamelijk met een 

goede vriend. “We winnen 
niet veel, maar ik ben wel be-
reid echt hard te werken om 
beter te kunnen tennissen”, 
aldus Joost. Ook over de ten-
nisleraren van TC Zandvoort 
is hij goed te spreken: “De 
trainers zijn goed en fana-
tiek. Mijn idool op de club is 
Steffan Kok.” De held van Joost 
is André Agassi, vooral omdat 
hij tijdens zijn carrière geleerd 
heeft om rustig te blijven op 
de baan en omdat hij zo lang 
zo goed is geweest. 

Stage
Joost gaat na de herfstvakan-
tie al één dag in de week stage 
lopen op een basisschool, waar 
hij veel zin in heeft. “Mijn doel 
is om mensen te motiveren 
met sport. Niemand is het-
zelfde, ook mensen die minder 
sportief zijn moeten gymles 
leuk vinden. Het gaat er om 
dat je je best doet.”

Toen de laatste toegangskaart 
aan de deur werd verkocht, 
kon iedereen op zoek naar een 
plaatsje om de jonge talenten 
te bewonderen. Veel van de 
toeschouwers waren geko-

men om de 26-jarige Zacharia, 
oud inwoner van Zandvoort, 
op het toneel te zien schit-
teren. De zaal zat dan ook vol 
met vrienden, familie en ken-
nissen van hem. Dit zorgde 
voor een erg gezellige sfeer. 

Solonummers
Humor, levendigheid en vari-
atie is wat ‘Bij Wijze Van’ afge-
lopen zaterdag op het toneel 
zette. De twee uur durende 
voorstelling bestond uit vier 
solostukken met daarin totaal 
verschillende onderwerpen 
en humor. Naast de juiste 
grappen maken, hadden de 
theatermakers ook gedacht 
aan muziek, poëzie, dans en 
improvisatie. Dit alles maakte 
het plaatje compleet.  

Elk een eigen manier
De indeling van de solostuk-
ken zorgde ervoor dat we van 
iedere theatermaker hun ei-
gen manier van ‘spelen’ ont-
dekten. Zo kwam Anouk, de 
enige dame van de vier, erg 
rustig over. Zij liet ons in haar 
sketch op rustige en toch le-

De groep had ons veel be-
loofd. Aankondigingen voor 
de voorstelling waren overal 
in en door het dorp te vinden. 
En met succes, want de kaar-
ten vlogen over de toonbank. 

In een stampvol gebouw De Krocht lieten de vier leden van 
cabaretgroep ‘Bij Wijze Van’ afgelopen zaterdag hun talen-
ten los op het Zandvoortse publiek. De theatermakers Anouk,  
Joeri, Marc en Zacharia brachten het er erg goed vanaf. 

vendige en humoristische 
wijze ‘De ideale vrouw’ zien. 
Toen zij zich zo sexy moge-
lijk kruipend voortbewoog 
over het podium, klonken de 
eerste schaterlachen uit het 
publiek. Na deze opwarming 
door Anouk, schoot Joeri to-
taal de andere hoek in. Tijdens 
zijn ‘aanklacht’ tegen de con-
sumptiemaatschappij, ging 
hij springend en schreeuwend 
het podium over. Ook dit viel 
in goede aarde. Als derde ver-
telde Marc in alle rust een 
verhaal over ‘een miezierig 
klein mugje die groter wilde 
worden’. Alleen het gegeven 
al, zorgde voor een hoop hi-
lariteit. Toen hij de geboorte 
van een mug met onmoge-
lijke bewegingen imiteerde, 
was het wederom lachen ge-
blazen. Als klap op de vuurpijl 
sloot Zacharia de voorstelling 
af. Hij vertelde over zijn eigen 
ervaringen als Marokkaanse 
jongen in de viskraam en bij 
de integratiecursus. Hierbij 
betrok hij en improviseerde 
hij veel met het publiek. “U 
nog een harinkje meneer?” 

Op zomerse muziek liet hij 
zijn wenkbrauwen indruk-
wekkend dansen en vertelde 
hij tenslotte het verhaal van 
‘Hassan en zijn Grietje’. Het 
applaus voor de vier theater-
makers hierna was overdon-
derd! Nu is het wachten op de 
volgende voorstelling!

Napraat
Na afloop gaf Zacharia aan dat 
hij zijn optreden vooral op 
Zandvoort had gericht. Het 
lied ‘Zeg ken jij de moslimman’ 
had hij zelfs pas twee dagen 
voor de voorstelling gemaakt, 
evenals een aantal andere on-
derdelen van zijn show. “Het 
was niet echt moeilijk om voor 
mijn vrienden en kennissen 
op te treden. Ik heb natuur-
lijk lang bij toneelvereniging 
Wim Hildering op de planken 
gestaan en weet dus wat er 
van mij verwacht wordt. Ik 
heb ervan genoten en hoop 
dat zij hetzelfde kunnen  
zeggen. Ik hoorde dat zelfs 
Mark gelachen heeft. Dat wil 
toch wat zeggen!”, sluit hij vol 
trots af.

‘Bij Wijze Van’ geslaagd!

Van het mooie weer werd 
volop genoten. De mensen 
konden zelfs op het open 
dek zitten en genieten van 
het prachtige uitzicht. Rond 
17.00 uur werden de ouderen 
weer thuisgebracht. De zeer 
positieve reacties van de gas-
ten waren van dien aard dat 
dit prachtige initiatief van 
Rotaryclub Zandvoort zeker 
een vervolg zal krijgen.

De mensen werden onthaald 
met koffie en assortiment koek-
jes. De boot voer langs meren, 
vaarten en kleine plaatsjes in 
en buiten de Haarlemmermeer. 
Tussen de middag werd een 
uitgebreide lunch geserveerd. 
Een accordeonist zorgde voor 
de vrolijke noot en er werd uit 
volle borst meegezongen uit 
de bundel ‘Kun je nog zingen 
zing dan mee’.

Rotaryclub Zandvoort had een dagje uit georganiseerd voor 
40 ouderen. Donderdag 13 september stond bij het Huis in de 
Duinen de NZH Museumbus klaar om de ouderen te vervoeren 
richting de Kaag. Daar lag de rondvaartboot ‘Koningin Juliana’ 
gereed voor een rondvaart. 

Rotaryclub neemt ouderen 
dagje mee uit varen

waarna aangepaste therapie 
kan volgen. Door middel van 
speelgoed, balspelletjes, maar 
ook hinkelen en trampoline 
springen kunnen de jongeren 
eerder op weg geholpen wor-
den. Massage wordt, in tegen-
stelling tot volwassenenthera-
pie, zelden toegepast.

Op een aantal Zandvoortse 
basisscholen komt Wies al 
één keer per week en heeft 
daar de nodige kinderen on-
der haar hoede. Het probleem 
is dat hiermee uitsluitend de 
kinderen van 4-12 jaar in beeld 

zijn. De nul tot vierjarigen en 
de jongeren van 12-18 jaar zijn 
op hulp elders aangewezen. 
Deze vorm van therapie wordt, 
zoals gezegd, al vanaf 1998 in 
Haarlem gegeven. Het kan 
voor de ouders belastend zijn 
om langdurig met het kind 
naar Haarlem of Heemstede 
te reizen. 
De komst van Kerstholt naar 
de nieuwe praktijkruimte is 
dus zeker een aanwinst voor 
Zandvoort. Het grote voor-
deel is dat de knowhow van 
het team van De Boer en 
Zwart en van het team van de 
Zuider-Emmakade erachter 
staat, waardoor deze praktijk 
nu een flink aantal specialis-
men kan bieden. Men heeft 
er erg veel zin in en gaat met 
enthousiasme vanaf 1 oktober 
aan de slag. 

Voor meer informatie kan 
men contact opnemen via  
info@fysiotherapiedeboeren-
zwart.nl of telefoonnummer 
023-5712572.

Kinderfysiotherapie is een 
aparte specialisatie, die een 
3-4 jarige post Hbo-opleiding 
vergt en een groot gebied 
omvat. Het gaat om ontwikke-
lingsstoornissen bij kinderen 
van nul tot achttien jaar. Die 
kunnen variëren van spierziek-
ten, aangeboren hersenletsel, 
ADHD (met vooral de motori-
sche component) tot reuma en 
gedragsstoornissen. Ook kin-
deren met schrijfproblemen 
hebben veel baat bij gerichte 
oefeningen. Het is van groot 
belang dat een en ander in een 
vroeg stadium wordt herkend, 

Per 1 oktober gaat fysiotherapie De Boer en Zwart verhuizen 
van de beperkte ruimte in het pand aan de Hogeweg naar de 
Swaluëstraat 33/hoek Prinsenhofstraat. Naast een veel gro-
tere ruimte is er nog een belangrijke ontwikkeling. Dankzij 
een samenwerking met Kinderfysiotherapiepraktijk Zuider-
Emmakade in Haarlem komt Wies Kerstholt naar de Swa-
luëstraat de kinderfysiotherapie uitvoeren. Hiermee gaat een 
lang gekoesterde wens van het team in vervulling! Zij is op de 
Zandvoortse scholen al jaren de vaste therapeute, dus geen 
onbekende.

Kinderfysiotherapiepraktijk bij De Boer en Zwart

De krant lezen op internet?
www.zandvoortsecourant.nl

Dagje rondvaartboot met muziek

Zacharia
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Feestelijke viering Inlooppunt
Het jarige Inlooppunt werd vorige week woensdag in de bloe-
men gezet. De organisatoren werden door de wethouder en 
de directeur van Pluspunt lof toegezwaaid. Nathalie Linde-
boom en haar vrijwilligers hadden gezorgd voor een feeste-
lijke ochtend.

“Zandvoort kan 
trots zijn op z’n 
vrijwilligers.” In een 
korte toespraak fe-
liciteert wethouder 
Gert Toonen het 
jarige Inlooppunt. 
“In de nieuwe Wet 
maatschappelijke 
o n d e r s t e u n i n g 
(Wmo) staat dat 
iedereen geacht 
wordt mee te kun-
nen doen aan de 
samenleving. In 
vergelijking met andere ge-
meenten is hier in Zandvoort 
op het gebied van welzijn veel 
te doen voor ouderen”, zo laat 
Toonen opgetogen weten. 

Terugblik
“Ooit begonnen we op een 
zeepkist” staat oud-voorzitter 

Peter Huijskens nog helder 
voor ogen, “op de weekmarkt 
hadden wij ruimte gehuurd.” 
Beide bestuursvoorzitters 
van de toenmalige Stichting 
Welzijn Ouderen (SWOZ) 
en die van het Stekkie (nu 
Pluspunt) maakten een zo-
geheten ‘Inlooppunt’ be-

kend. In een zaaltje van het 
Gemeenschapshuis werd 
iedere woensdagochtend 
voor ouderen een genoeglijk 
uurtje verzorgd. Ook destijds 

is het hoofddoel 
een plezierige 
o n t m o e t i n g s -
plek te zijn voor 
55Plussers.

Loket Zandvoort
“Het elkaar ont-
m o e t e n : d á á r 
gaat het om”, be-
nadrukt Nathalie 
Lindeboom van 
Pluspunt . Het 
tweede uitgangs-
punt was en is 
het geven van 
informatie en ad-
vies over welzijn. 

Vandaar dat meestal een 
ouderenadviseur aanwezig 
is. Hoewel incidenteel in het 
Inlooppunt een korte lezing 
wordt gehouden is nu als 
centraal informatiepunt voor 
jong en oud ‘Loket Zandvoort’ 
bedoeld. Nathalie: “Iedereen 
kan daar zó binnenlopen.”

OV taxi krijgt van provincie 
een voldoende

Avondje uit? Op ziekenbezoek? Bel de Openbaar Vervoer (OV-) 
Taxi! De reclamekreten liegen er niet om. Ondanks de stroom 
klachten is volgens de provincie alles dik in orde bij de OV-taxi.

Minder dan één procent van 
de gebruikers in 2006 hebben 
over de OV-taxi een klacht 
ingediend. Dat meldt een 
recent goedgekeurde nota 
van de provincie. Volgens 
de cijfers van de Provincie 
reed Connexxion in Zuid-
Kennemerland / IJmond in 
bijna 88% van de ritten op 
tijd. De gestelde norm is 92% 
met minder dan een kwartier 
marge rond het opgegeven 
ophaaltijdstip. De meeste 
klachten gingen over de stipt-
heid. In veel gevallen waren 
wegwerkzaamheden en af-
sluitingen de oorzaak van de 
vertraging. 

Op 4 september jl. hebben 
Gedeputeerde Staten de jaar-
verslagen 2006 van de OV-
Taxi vastgesteld. De notities 
geven inzicht in het aantal 
reizigers en ritten, maar ook 
over de stiptheid van dit ver-
voermiddel. Tevens blijkt dat 
de klachten van reizigers door 
Connexxion vrijwel allemaal 
goed zijn afgehandeld. Aldus 
een recent verschenen pers-
bericht van de provincie.

Sinds 2004 is in Zuid–
Kennemerland de OV-taxi 
aanvullend op het openbaar 
vervoer en geldt als Wmo-
vervoer. De vervoerderor-
ganisatie is Connexxion. In 
2006 hebben de provincie 
Noord-Holland en de deel-
nemende gemeenten Zuid-
Kennemerland / IJmond 4,6 
miljoen euro besteed aan de 
OV-taxi. In 2006 vervoerde de 
taxi in Zuid-Kennemerland / 
IJmond 354.900 reizigers. Ten 
opzichte van 2005 betekent 
dit een stijging van 5,7%. 

Uit het rapport blijkt dat het 
aantal klachten over de OV-
Taxi nagenoeg stabiel is ge-
bleven. In Zuid-Kennemerland 
zijn ruim 2000 klachten bin-
nengekomen, dat is minder 
dan 1% van de 354.900 reizi-
gers. De klachten zijn vrijwel 
allemaal afgehandeld door 
Connexxion. De meeste rei-
zigers hebben volgens de 
provincie een reactie gehad. 
Daarbij is ook vaak een tege-
moetkoming gegeven in de 
gemaakte kosten voor ver-
vangend vervoer.Nostalgie op het internet

Arendsoog, Joop ter Heul en Dik Trom. Menig oudere heeft ge-
noten van de avonturen van toen. Door die hang naar vroeger 
duiken steeds vaker oude jeugdboeken op. Maar ook andere 
souvenirs.

Het knusse van de ja-
ren vijftig komt weer 
terug. Toen geluk nog 
heel gewoon was be-
gon de tijd van ont-
spanning doorgaans 
op zaterdagmiddag. 
Het loon werd uitbe-
taald in zo’n bruin-
papieren loonzakje. ’s 
Avonds met z’n allen 
rond de tafel ganzen-
borden of in een kring 
naar de radio luisteren. 
Toch kende men ook 
in die tijd een soort 
uitgaansleven. Niet 
zo bruisend als tegen-
woordig, maar de theaters en 
bioscopen zaten vol en in de 
weekenden speelden de dans-
orkesten voor volle zalen.

In de bioscoop volgde ieder-
een op het witte doek de 
avonturen van Roy Rodgers 

MAX start met Geheugentrainer
Radio- en televisiemakers maken steeds vaker programma’s 
die gericht zijn op ouderen. Daarvoor is MAX opgericht, de om-
roep van initiatiefnemer en directeur Jan Slagter. Binnenkort 
start de nieuwe zendgemachtigde met een serie televisiepro-
gramma’s om het geheugen fris en bij de tijd te houden.

Zeker als je ouder wordt, werkt 
het geheugen soms wat tra-
ger. Iedereen vergeet wel eens 
wat. Waar heb ik mijn huis-
sleutels gelaten? Wat is nou 
ook alweer de naam van die 
favoriete neef? “Inmiddels is 
wetenschappelijk vastgesteld 
dat het geheugen verbeterd 
kan worden door het te trai-
nen”, zegt omroepdirecteur 
Jan Slagter. Daarom start 
MAX op 17 september 2007 
met een dagelijks program-
ma hersengymnastiek. Om 
de hersenen in vorm te hou-
den heeft de omroep nu een 
Geheugentrainer. 

Het programma
In vijftien minuten doorloopt 
Slagter, die het programma 
zelf presenteert, samen met 
een gast in de studio zes oe-
feningen, van eenvoudig tot 
iets uitdagender. Zo zijn er 
rekenopdrachten, oefenin-
gen om het ruimtelijk inzicht 
te trainen en komt er een test 
waarbij iemand na het be-
kijken van een filmpje moet 
kunnen herinneren wat er te 
zien en te horen was. Al deze 
oefeningen zijn wetenschap-
pelijk getoetst: ze dragen bij 
aan de verbetering van het 
geheugen. 

met zijn paard Trigger. De 
cowboy in z’n spierwitte out-
fit en het suikerzoete ‘buur-
meisje’ Doris Day golden als 
grote sterren. Van een heel an-

der genre was de 
enorme kaskraker 
Casablanca met 
niemand minder 
a ls  Humphrey 
Bogart en Ingrid 
Bergman. Later 
gevolgd door de 
musical ‘The West 
Side Story’ en een 
hele serie van 
Keizerin SiSi. 

Op internet is veel 
informatie over ‘de 
goeie ouwe tijd’ te 
vinden. Zo is er de 
site LekkerKnus 
d i e  v e r z o r g d 

wordt door 50 plussers voor 
50 plussers. Een site vol met 
al die oude herinneringen. Zie 
www.lekkerknus.nl.

Doris Day

Wethouder Toonen feliciteert Inlooppunt
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20
2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30    Tel: 023 571 73 73

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

U kUnt zich nog inschrijven 
voor de volgende cUrsUssen:
kinderen:
Timmerclub: vrijdag 15.45 – 17.15 uur, start op 21-9.
Tekenen en schilderen: woensdag 15.30 – 17.00 uur,  
start op 26.9.
Beeldende vorming (6+) maandag 15.30 – 17.00 uur,  
start op 24-9.

volwassenen:
Bridge voor beginners maandag 19.30 – 22.00 uur, 
reeds gestart.
Zelf Kleding Maken donderdag van 20.15 – 22.15 uur, 
reeds gestart.
Meditatie dinsdag 19.30 – 21.30 uur, reeds gestart.
Houding en Conditie donderdag 14.30 – 15.30 uur, start 20-9.
Fietstechniek vrijdag 11.00 – 12.30 uur, start op 21-9.
Klussen voor vrouwen vrijdag 14.00 – 15.30 uur, start op 21-9.

Workshop Ayurvedisch koken op zaterdag 29-9 van 
11.00-16.00 uur. 
Als u kennis wilt maken met de ayurvedische keuken 
dan is deze workshop iets voor u. U gaat een uitgebreid 
diner koken en daarna samen aan tafel. 
Prijs 37,50 euro exclusief 10 euro voor de ingrediënten.

stijldansen van start gegaan 
(inschrijven is nog mogelijk)
Sexy korte rokken, romantische jurken gedragen door 
professionals en BN-ers, zie daar een aantal ingredi-
enten van ‘Dancing with the Stars’. Wie kan er niet bij 
het programma wegdromen? of u nu wel of geen dans 
professional wilt worden: Dansschool Rob Dolderman 
nodigt u uit voor een (hernieuwde) kennismaking met 
de ballroom. Wacht dan ook niet langer, maar schrijf in 
voor het seizoen 2007-2008.

Data  - 16-09-2007 t/m 20-04-2008
Tijdstip  - 19:00 tot 20:15 uur.
Prijs  - €  199,00

Aanmelden: Stichting Pluspunt Zandvoort 023-5470330.

het zondagmiddagpodiUm
Het Zondagmiddagpodium van zondag 30 september 
is verplaatst naar zondag 7 oktober. Het optreden van 
het Zwanenkoor komt hierdoor te vervallen, hier in 
de plaats treed Wendy Molè  deze middag voor u op. 
Kaarten zijn vanaf heden te reserveren. Kijkt u op onze 
website voor meer informatie

eetcafé
Het eetcafé dat op maandag 17 sept. J.l. zou starten  is 
door onvoorziene omstandigheden  nog niet van start 
gegaan. Wij verwachten op korte termijn toch te kunnen 
starten met deze activiteit. Tot die tijd kunt u natuurlijk 
terecht bij de Open Eettafel op dinsdag in de bibliotheek 
en op donderdag bij Pluspunt in Zandvoort Noord 
(naast de Vomar) vanaf 12.30.

seniorenbios 
start 3e week (16) oktober met de film  
“The Sound of Music”.  Aanvang is 15.30 en de entree is 
€ 2,- (incl 1 kopje koffie/thee)

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Voetbal (zondag) Autosport

Knap herstel van Zondagvoetballers

Het mag overigens wel eens 
vermeld worden dat de wed-
strijd uitstekend werd geleid 
door scheidsrechter Lux. De 
man in het zwart ontging 
niets en had de wedstrijd goed 
onder controle. Ook toen hij 
genoodzaakt was een van de 
gasten naar de kleedkamer 
te sturen toen deze een na-
trappende beweging maakte 
richting een Zandvoort-speler. 
Toen stond Zandvoort echter 
al op een 1-0 voorsprong. 

Eerste helft
Zandvoort kwam na een rom-
melige beginfase beter in het 
spel en het was dan ook na een 
kwartier raak. Faisel Rikkers 
speelde zich vrij, was niet zelf-
zuchtig en legde de bal op de 
voet van Michael Kuijl die hem 

in het doel deponeerde. De 
Brug probeerde het wel maar 
de Zandvoortse achterhoede, 
met een prima spelende Marc 
Hoppe aan het hoofd, gaf vrij-
wel geen kans weg. En als de 
achterhoede voorbij gelopen 
werd dan was er altijd nog 
doelman Sander van der Wal, 
die het weinige werk goed 
oploste. Nog voor de rust had 
Zandvoort de wedstrijd al op 
slot kunnen gooien, maar uit 
de snelle uitvallen werd onvol-
doende rendement gehaald.

Spanning bleef
In de tweede helft weigerde 
Zandvoort de wedstrijd snel te 
beslissen. De Brug drong wel 
aan maar kreeg geen kans. De 
kansen waren voor de badgas-
ten. Kuijl, Rikkers en Patrick van 

Na de ruime nederlaag van vorige week herstelde SV Zand-
voort zich afgelopen zondag knap in de wedstrijd tegen De 
Brug. Op het winderige veld in de duinen bleef Zandvoort de 
Haarlemmers met 2-0 de baas. Dat was echter een magere 
afspiegeling gezien de riante kansen die onze plaatsgenoten 
kregen.

den Oord kregen uitgespeelde 
kansen, maar hadden het vi-
zier niet scherp genoeg staan. 
Daardoor bleef de spanning 
in de wedstrijd en zag het er 
soms naar uit dat De Brug ver-
rassend op gelijke hoogte zou 
komen. De Haarlemmers scho-
ten echter te kort en slaagden 
er niet in Van der Wal te ver-
rassen.

Druk eraf
Met nog een kwartier te gaan 
kwam eindelijk de verlossende 
tweede treffer. Patrick Koper 
rukte op, loste van verre een 
schot en zag de bal zeer fraai 
en onhoudbaar in de kruising 
verdwijnen, 2-0. De druk was er 
af en Zandvoort speelde de res-
terende tijd keurig uit. Daarbij 
verprutste het nog een aantal 
mogelijkheden, maar de drie 
punten werden met blijdschap 
begroet. Met twee winstpartij-
en uit drie wedstrijden neemt 
Zandvoort een keurige ge-
deelde derde plaats in. Zondag 
wacht de zware uitwedstrijd 
tegen Schoten in Haarlem.

Kranslegging voor Rob Slotemaker

Normaal gesproken is 28 
jaar geen lustrum maar het 
was wel op de eerste zondag 
waarop 16 september na het 
raceongeval viel.

Pupil Tony Zwanenburg, een 
handjevol toeschouwers en de 
instructeurs van Slotemakers 
anti-slipschool waren naar de 
ingang van het circuit geko-

Met een sobere kranslegging bij de plaquette voor Rob Slote-
maker, is zondag herdacht dat de grote meester, en nestor van 
de toenmalige Nederlandse racewereld, exact 28 jaar geleden 
verongelukte tijdens een race op het Zandvoortse circuit. De 
plaquette is in één van de pilaren van de toegang tot Circuit 
Park Zandvoort ingemetseld. 

men om getuige te zijn van de 
kranslegging. Helaas moest Jan 
Lammers, een andere pupil van 
de man die slippen tot zijn be-
roep maakte, verstek laten gaan 
door verblijf in het buitenland. 
Locoburgemeester Wilfred Tates 
was bereid gevonden om, samen 
met Leo Krippendorf, de krans 
op een Simca, uit de beginjaren 
van de slipschool, te leggen.

Het nieuwe bestuur

Voetbal (zaterdag)

Op karakter naar winst

Trainer Pieter Keur moest 
een beroep doen op wat an-
dere spelers dan vorige week. 
Arend Regeer en Ferry Boom 
waren om uiteenlopende 
redenen afwezig en Dennis 
Keuning moest vanaf de bank 
toekijken. Hans Engl had zijn 
eerste basisplaats van het sei-
zoen evenals uitblinker Remko 
Ronday.

Achterstand
Zandvoort had een goede 
start. Met name de eerste 
twintig minuten werd er veelal 
op de helft van de gasten ge-
speeld en dat leverde een aan-
tal kleine kansjes op. Daarna 
was het voornamelijk Marken 
dat de dienst uitmaakte, mede 

omdat Sander Hittinger zich 
met een liesblessure moest 
laten vervangen door Tjeerd 
Ariesen. Vijf minuten na zijn 
vervanging moest keeper 
Michel van Kampen buigen, 
0-1. Zandvoort kreeg voor rust 
nog een aantal kansjes maar 
kon niet tot scoren komen.

Langszij
Na rust weer een aanvallend 
Zandvoort dat het betere van 
het spel had. Marken moest 
zich noodgedwongen beper-
ken tot verdedigen. Dat re-
sulteerde in de zesde minuut 
in een mooie goal van gele-
genheidsaanvoerder Ronday, 
die een afgeslagen aanval 
omzette in de verdiende 1-1. 

Puur op karakter heeft het zaterdagelftal van SV Zandvoort 
trotse koploper Marken met een kater terug naar huis ge-
stuurd. De gedoodverfde degradant van het vorige seizoen, dat 
zich via nacompetitie weer voor de tweede klasse kon inschrij-
ven, had de eerste twee wedstrijden winnend afgesloten.

Schot van Hans Engl

 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
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bonito, rest.
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf
Gemeenschapshuis

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Printing People
Sailfish Reclame
Slinger Optiek
Thalassa, Strandpaviljoen
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse  Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Marken moest nu wel komen 
om hun koppositie te verdedi-
gen waardoor Zandvoort in de 
gelegenheid werd gesteld om 
te kunnen counteren. Robin 
Castien, Tjeerd Ariesen en 
Sven van Nes en in mindere 
mate invaller Bas Lemmens 
kregen zo behoorlijke kansen 
die echter niet aan ze besteed 
waren. 

Langste eind
Totdat Nigel Berg (16!) met 
nog een viertal minuten op 
de klok de bal op rechts schit-
terend controleerde. Met een 
bekeken dieptepass op Castien 
stelde hij de grillige schutter 
in staat om de opgekomen 
Raymon Hölzken aan te spe-
len. De rest was voor Hölzken 
eigenlijk kinderspel en met 
een bekeken schot zette hij 
zijn ploeg op voorsprong, 2-1. 
De resterende tijd was voor 
Marken te kort om nog iets 
terug te doen. Gezien het spel 
in de tweede helft, karakter-
vol en vaak slim, trokken onze 
plaatsgenoten aan het langste 
eind.

Stand
Zandvoort neemt nu een ge-
deelde tweede plaats in, na 
koploper DVVA en samen 
met Young Boys, Marken en 
Monnickendam. Komende za-
terdag gaat Zandvoort naar 
Zuidoostbeemster om tegen 
ZOB in het harnas te treden. Die 
wedstrijd begint om 14.30 uur.

Voetbal
SV Zandvoort heeft nieuw bestuur

Er waren slechts 45 leden 
van de vereniging aanwezig. 

Martin Koper werd in de func-
tie van voorzitter (ad interim) 

Afgelopen maandag hield SV Zandvoort haar algemene le-
denvergadering. De voordracht van de commissie van wijze 
mannen, die negen personen bereid hadden gevonden een 
nieuw bestuur te vormen, is met overgrote meerderheid over-
genomen (slechts één onthouding). 

gekozen, de overige bestuur-
leden zullen onderling uitma-
ken wie welke portefeuilles zal 
beheren.

Vast staat in ieder geval dat 
Peter Kramer de nieuwe pen-
ningmeester zal worden, hij 
zal achter de schermen wor-
den gesteund door Nanfred 
Bakels. Verder zullen Conny 
Koper – Schuiten, Piet Koper, 
Ronald van de Poel, Chris 
Jongbloed, Mike Aardewerk, 
Siem Hielkema en Leo Klinkert 
(beoogd wedstrijdsecretaris) 
tot het bestuur toetreden. Op 
korte termijn zal de portefeuil-
leverdeling bekend gemaakt 
worden.

Futsal

ZSC ’04 wint met ruime cijfers 

De Zandvoorters kwamen in het 
begin van de wedstrijd voor met 
1-0, maar Geel Wit nam vrij snel 
daarna het heft in handen en 
kwam in korte tijd met 1-2 voor. 
Het Zandvoortse spel begon pas 
te lopen toen in de twee helft 
Mitchell Post in de ploeg kwam. 
Geel Wit kwam niet meer in het 
stuk voor. Doelpunten van on-
der meer Post en Bas Lemmens 
bezorgden ZSC’04 een 9-2 over-
winning.

SV Zandvoort
SV Zandvoort liep in de eer-
ste wedstrijd tegen de goed 
geoliede veteranenploeg van 
Onze Gezellen tegen een 
kleine nederlaag op. Maar dat 
Zandvoort een lastige ploeg 
is, bleek ook afgelopen vrijdag 

De futaslcompetitie is w eer van start gegaan. De eerste wedstrijd 
tegen Onze Gezellen mochten de futsallers van ZSC’04 als een 
valse start beschouwen, maar afgelopen vrijdag lieten ze, vooral 
in de tweede helft, weer het vertrouwde aanvallende spel zien.

weer. Tegenstander Carillon 
Boys had de handen vol aan 
de Zandvoorters. De gasten 
wisten een 0-4 voorsprong 
te nemen, toen Zandvoort 
met gelegenheidsspeler Dave 
Meijering het ineens weer 
op de heupen kreeg. Het ou-
derwetse ‘hotsknots’ voetbal 
werd uit de kast gehaald en 
daarmee werd de 0-4 ach-
terstand ineens omgebogen 
tot een 5-4 voorsprong. Vlak 
voor tijd wist Carillon Boys de 
gelijkmaker achter doelman 
Paul Smit te werken. Carillon 
Boys verloor voornamelijk van 
zichzelf en mocht van geluk 
spreken dat ze met één punt 
naar huis konden. Onze plaats-
genoten waren tevreden met 
het gelijke spel.

Bewegen in Zandvoort 

www.sportinzandvoort.nl

Wethouder Tates en Leo Krippendorf met de krans 

Handbal
Handbalwinst ZSC-dames

De Zandvoortse dames 
speelden in Amsterdam 
zonder de vaste krachten 
Debbie Tibboel en Laura 
Koning, waardoor coach 
Hans Zwemmer slechts over 
één wisselspeelster kon be-
schikken. ZSC nam al kort 
na het begin de leiding en 

voerde de voorsprong op tot 
4-2. Halverwege de eerste 
helft kwam CTO’70 langszij, 
4-4. Met rustig en nauwkeu-
rig aanvalsspel wist ZSC de 
thuisclub opnieuw onder 
druk te zetten, zodat via 4-6 
bij rust een 7-9 voorsprong 
op het scorebord prijkte.

Het dameshandbalteam van ZSC heeft, na twee keer met 15-
15 de punten gedeeld te hebben, afgelopen zondag de eerste 
overwinning van het nog prille veldhandbal seizoen behaald. 
De uitwedstrijd tegen het Amsterdamse CTO’70 werd met 10-
12 gewonnen.

In de tweede helft bleef ZSC 
het spel beheersen en gaf CTO 
geen kans gelijk te komen. Dit 
kostte echter wel wat moeite, 
waardoor ZSC nooit meer dan 
twee doelpunten voorsprong 
kon nemen. Vijf minuten voor 
tijd kwam CTO nog terug tot 
10-11. ZSC wist stand te hou-
den en tenslotte met 10-12 te 
winnen. De Zandvoortse doel-
punten werden gemaakt door 
Romena Daniels (4), Lucia v.d. 
Drift en Suzanne Zwemmer 
(beide 3) en Naomi Kaspers 
(2).

t/m 27 september
Autosport
Zaterdag 22 en zondag 23 september
Circuit Park Zandvoort:  Spetaccolo Sportivo

Basketbal
Zaterdag 22 september
17.30 uur:  Lions dames 1 – Akrides 2
19.00 uur:  Lions heren 1 – Akrides 6

Handbal
Zondag 23 september
10.50 uur:  ZSC dames 1 – DSOV

Voetbal
Zaterdag 22 september
14.30 uur:  ZOB – SV Zandvoort za 1
Zondag 23 september
14.00 uur:  Schoten – SV Zandvoort zo 1

Sportprogramma

Volgende 
week: 

A1GP bijlage



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

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

Vraagprijs €  195.000,- (app.) /€  35.000,-- (garage)

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 24             ZANDVOORT
•   Vrijstaande karakteristieke 20er jaren woning met garage 

en oprit, gelegen nabij strand en centrum
• Dit voormalige pension beschikt o.a. over 
   9 slaapkamers, woonkamer, eetkamer en ruime zolder 
•   Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om 

weer de uitstraling te krijgen die het verdient
• Woonoppervlakte ca. 165 m2

 TROMPSTRAAT 5/2                          ZANDVOORT
•   3 kamerappartement (v.h. 4 kamers) op de gunstig 

gelegen 1e etage met prachtig utizicht over zee
• Twee ruime balkons aan zowel land- als zeezijde
• L-vormige woonkamer met schuifpui naar het balkon
•   V.v. dubbele beglazing en aluminium kozijnen/

schuirfpuien en v.v. zonneschermen
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

 LEEUWERIKENSTRAAT 12/8             ZANDVOORT
•  4-kamer hoekappartement op de 4e verdieping gelegen
•  Woonkamer met openslaande deuren naar    
   balkon (Z) en fantastisch vrij uitzicht over beschermd     
   duingebied
•  Moderne keuken v.v. diverse apparatuur
•  3 slaapkamers, badkamer v.v. ligbad/douche en wastafel
•  Eventueel is er een garage te koop (naast het complex)
•  Woonoppervlakte ca. 80 m2

 PRINSENHOFSTRAAT 5-B                 ZANDVOORT
•  Luxe maisonnette nabij strand en dorp gelegen
•  Ruim dakterras van ca. 40 m2 op het zuidoosten
•   Royale woonkamer met openslaande deuren naar het

terras, woonkeuken en bijkeuken
• 3 slaapkamers en moderne badkamer
• Evt.  Inpandige garage te koop voor € 40.000,-
• Woonoppervlakte ca. 140 m2

 DR. C.A. GERKESTRAAT 89 RD          ZANDVOORT
•   Nabij de zuidduinen gelegen 30er jaren bovenwoning 

met ruime zolderverdieping
•  L-vormige woonkamer met erker, haard en openslaande  
 deuren naar het balkon, originele keuken
•  3 slaapkamers en originele badkamer
•  De woning dient gemoderniseerd te worden
•  Woonoppervlakte ca. 86 m2

 DR. C.A. GERKESTRAAT 141              ZANDVOORT

•   Goed onderhouden halfvrijstaande woning met sfeervol 
aangelegde zonnige achtertuin met achterom

•  Oprit voor 4 auto’s en garage
• Op steenworp afstand van de zuidduinen gelegen
•  L-vormige woonkamer met openhaard, moderne semi   

 open keuken, 5 slaapkamers en moderne badkamer
•  Woonopp. ca. 130 m2 (excl. vliering en garage)

 TROMPSTRAAT 5/1                         ZANDVOORT
• Strak afgewerkt en sfeervol verbouwd 
 4 kamerappartement op de 1e verdieping gelegen
•  L-vormige woonkamer met luxe woonkeuken
• 2 slaapkamers, luxe badkamer o.a. v.v. ligbad en douche 
 cabine met stortdouche
•   Evt. inpandige garage te koop voor € 30.000,-
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 274.900,-

 ZANDVOORTSELAAN 113                 ZANDVOORT
•  Villa “De Heuvel” gelegen tegenover beschermd   
 natuurgebied, staat op een riant perceel van 1309 m2

 eigen grond
•   Prachtige tuin rondom met diverse terrassen 
•  Oprit voor div. auto’s, carport voor 2 auto’s naast elkaar  
 •   Vanuit alle vertrekken vrij uitzicht en volledige privacy door 

de unieke hoge ligging
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing

Verhuren ?
Ook voor de verhuur van uw woning, 

beleggingsobject of bedrijfsruimte 
kunt u bij ons terecht.....

Kijk op onze website 
www.cvl.nu

klik op “beheer” voor 
uitgebreide informatie.

Ons kantoor is dagelijks geopend van 8:30 uur tot 
17:30 uur (zaterdag & zondag gesloten)

Vraagprijs € 469.000,-Vraagprijs €  498.000,-

Vraagprijs €  195.000,- (app.) /€  35.000,- (garage)Vraagprijs € 169.000,-

Vraagprijs € 595.000,-Vraagprijs € 237.500,-Vraagprijs € 998.000,-
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die een hele week in Zandvoort 
hadden geboekt, voelden zich 
zwaar bekocht. Dat gevoel 
ging over in euforie toen bleek 
dat invaller en rookie Jeroen 
Bleekemolen als één van de 
besten over het circuit ging.

Maatregelen
De afhandeling van al die 
vertrekkende circuitgangers 
was toen goed geregeld. Ook 
nu weer zijn goed doordachte 
maatregelen getroffen. Zo 
zal de Zeeweg op ‘race day’ 
(zondag) tot halverwege de 
middag weer alleen richting 
Zandvoort gebruikt kunnen 
worden. Daarna wordt de boel 
omgedraaid. De overblijvende 
baan wordt permanent leeg 
gehouden voor eventueel cala-
miteitenverkeer. Zandvoorters 
worden aangeraden zo min 
mogelijk het dorp te verlaten. 
Als dat wel noodzakelijk is, 
wordt geadviseerd een geldig 
legitimatiebewijs, met daarop 
een adres in Zandvoort, mee te 
nemen. De verkeersregelaars 
mogen u dan niet wegsturen. 
Ook zal de NS veel extra en 
langere treinen inzetten.

Festiviteiten
Zaterdagmiddag vanaf 13.30 
uur is op het Kerkplein het 
9e Stads- & Dorpsomroepers-
concours met onze eigen 

Geldig t/m zondag 30 september

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Allison   € 0.75
• 10 witte bollen € 1.95

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

De Mannetjes

Shantyfestival

‘Daar bij die haaaaaaaaven, 
die wij niet hèèèèèbben’

Dit jaar heeft een groep en-
thousiaste dorpsgenoten, 
verenigd in de stichting Eén 
Zandvoort, de handschoen 
weer opgenomen om al die 
duizenden racefans weer een 
topweekend te bezorgen. Toen 
Jos verstappen vorig jaar drie 
dagen voor de seizoensstart 
van de A1GP verstek liet gaan, 
was de verontwaardiging 
groot. Met name Limburgers, 

Klaas Koper in de ‘kopgroep’. 
Bij slecht weer zullen de 
heren in de Protestantse 
kerk hun stem verheffen. 
Vrijdagavond om 19.00 uur 
op het Gasthuisplein is de 
opening van het A1GP-week-
end met een ‘Meet & Greet’ 
met de coureurs en tot 00.00 
uur muziek van The Recipe, 
samen met een DJ en een 
saxofonist. Zaterdagmiddag 
is het kindermiddag met 
kinderspelen zoals minikarts, 
Lego wagens met afstands-
bediening, springkussens, 
schminken, kleurenwedstrijd, 
racesimulator, trapkarts en er 
staan Playstation racezuilen. 
Zaterdagavond is er een op-
treden van Buckwheat en een 
DJ tot 00.00 uur. Zondag 30 
september tot slot is er van 
16.00 uur tot 20.00 uur een 

A1-afterparty met een spe-
ciale act. Speciaal vanwege 
de A1GP mag de hele horeca 
langer open blijven op vrijdag- 
en zaterdagnacht. U hoeft zich 
dus niet te vervelen!

Ook na de race  
kunt u terecht  
voor een heerlijk  
belegd broodje  
en een kop koffie.

Zoals jaren geleden de Formule 1 Grand Prix de afsluiting van het 
‘zomerseizoen’ was, zo is dat nu de A1GP geworden. Vorig jaar heeft 
Zandvoort kunnen merken wat een goede promotiecampagne 
voor invloed kan hebben. Drie dagen lang was Zandvoort omgeto-
verd tot een racedorp waar mensen vanuit de hele wereld plezier 
beleefden aan alles wat rondom de A1GP was georganiseerd.

Woont u op de Van Speijkstraat of/
en aan het Stationsplein?
Lees de verkeersmaatregelen die er 
genomen worden tijdens de A1 GP.
Ze staan in de gemeente-advertentie 
in deze krant.

Auto Strijder
Zandvoort

‘Wat is de Staat van onze Gemeente?’
Geef uw mening over uw gemeente 
– doe mee met de enquête.

Zandvoortse 
A1 Courant 
Actueel P7 Reconstructie Kop Zeeweg

Dorpsgenoten P9 Leo Steegman
3e jaargang • nummer 39 • 27 september 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Basketbal P30 Gebrek aan lengte
Bijlage P��-�8 Alles over de A1GP
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Seizoensafsluiter: A1GP
De Zandvoortse A1 Courant
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KunstKracht 11
Beeldende kunstenaarsvereniging Zandvoort (BKZ) organi-
seert volgend weekend de 11e open atelier- en galerieroute in 
Zandvoort. Zowel zaterdag als zondag zetten 32 regionale en 
plaatselijke kunstenaars op 19 locaties hun deuren open voor 
een breed publiek, tussen 12.00 en 17.00 uur.  

De feestelijke opening 
van KunstKracht 11 
vindt plaats op zater-
dag 6 oktober om 11.00 
uur in strandpaviljoen 
Club Maritime (9). De 
kersverse burgemees-
ter van Zandvoort, de 
heer Niek Meijer, zal 
de openingshandeling 
verrichten. Het geheel 
wordt uiteraard op 
creatieve wijze mu-
zikaal omlijst en zal 
eindigen met het voor-
dragen van het gele-
genheidsgedicht door 
Zandvoorts ‘Dichter bij 
Zee’. Vervolgens gaat 
om 12.00 uur de kunst-
route officieel van start. U kunt 
kennismaken met de vele en 
zeer gevarieerde kunstwerken 
en de makers ervan.

Traditiegetrouw heeft BKZ 
voorzitter Mark Sjerps samen 
met het bestuur en niet te ver-

geten de leden zelf, met enor-
me inzet KunstKracht 11 geor-
ganiseerd. Het is de aanzet tot 
de grote klapper KunstKracht 
12, die plaatsvindt in 2008. 
Informatie en een plattegrond 
van de route zijn te vinden op: 
http://kunstroute.bkzandvoort.nl.

Inventarisatie gemeentearchief 
1929-1979

Wethouder Tates heeft maandag de inventarisatie van het 
archief van het gemeentebestuur van Zandvoort over de pe-
riode 1929-1979 in ontvangst genomen. De inventarisatie is 
samengesteld door Rob Schaap, medewerker van het Noord-
Hollands Archief, waar de archieven van de gemeente Zand-
voort zijn ondergebracht.

Het boekwerk is het vervolg 
op een al eerder door Schaap 
samengestelde inventarisatie 
over de periode 1455 – 1928. 
Beide inventarisaties zijn  
van groot belang als hulp-
middel voor de bestude-
ring van de Zandvoortse 
geschiedenis, die daardoor 
toegankelijker wordt. Tijdens 
de bijeenkomst ontving de 
heer Broek van de Politie 
Kennemerland het archief 
van de gemeente politie 
Zandvoort over de periode 
1930-1990.

Digitaal
Tijdens de korte ceremonie 
stonden de gemeente en het 
Noord-Hollands Archief stil bij 
ontwikkelingen die de archief-
dienst doormaakt. Veel gaat te-
genwoordig via internet. Nog 
even en er wordt uitsluitend 
digitaal gewerkt. Wethouder 
Tates toonde zich ingenomen met 
de inventarisatie. “Het is goed dat 
de archieven voor iedereen, weten-
schapper, journalist, hobbyhisto-
ricus, zo efficiënt ontsloten zijn. 
Zonder deze inventarissen zou dat 
niet het geval zijn”, merkte hij op.

Familieberichten Burgerlijke stand
�5 septeMBer - 2� septeMBer 2007 

Geboren:
Roxy Zoë Jules, dochter van: Porton, Thijs Derek en: 
van Oosterhout, Tamara.

Gehuwd:
Hölzken, Raymon en: van Keulen, Yvette Désirée.
Duijn, Edwin Cornelis en: Cramer, Sylvia.
Veenstra, Pieter Frederik en: Versmoren, Dagmar 
Elisabeth Corine.
Gaus, Roger Robert en: Zekveld, Tamara Rozina Emma.
Bleijerveld, Ronald Johan en: Volk, Quenny.

Overleden:
Hendrikse, Gerrit, oud 76 jaar.
Koot geb. Muchall, Antje, oud 94 jaar.

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

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

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 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:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl 
06-1139 1478
(tevens nabezorging)

Uitgever:
Zandvoort Press B.V.

Oplage: 18.500 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

Geniet er van 
zolang het nog kan.
Aanstaande zondag
is onze laatste dag
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 
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Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07
Keuken dagelijks geopend

Zondag laatste dag!

Hoog 
water

ZONDAG 30 septeMBer 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur pastor D. Duijves  

Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur mevr. ds. L.C.M. Blomjous-Maillette 
de Buy Wenniger uit Aerdenhout

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Kerkdiensten

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Rob en San,

Heel veel succes
met deze nieuwe start!

“Moeders”

Column

Het strandje vlak voor onze 
flat in Spanje wordt wegge-
spoeld. Lijkt op het naakt-
strand ten zuiden van ons 
mooie Zandvoort. Lag er in 
het voorjaar nog een flinke 
laag zand; het is nú weg. 
Verzwolgen door de hoge 
golven. Eind augustus 
woedde er een flinke storm 
langs de kust. Heerlijk voor 
de skate-borders. Of hoe die 
jongelui dan ook mogen he-
ten. Met zo een plank waar 
ze mee over de golven sur-
fen. De allerbesten kunnen 
een paar minuten op de 
plank blijven staan. Met een 
triomfantelijke blik kijkend 
naar hun vrienden. Die het 
nog niet kunnen of durven. 
Het is altijd weer een leuk 
gezicht. Surfen is uit. Skate 
borden is ín. 
Soms verlaten we ‘ons’ 
strandje dat nu bezaaid 
ligt met rotsen en stenen 
die zeer doen aan je voe-
ten. En rijden we naar San 
Juan. Of Alicante. Met hun 
brede zandstranden. En wat 
vinden we daar? Kraantjes. 
Om de tien meter staat er 
zeker één. Om je voeten aan 
af te spoelen. Ik word er een 
beetje jaloersig van! Kijk. Wij 
hebben water in overvloed. 
Aan de costa’s is het water 
schaars. En toch hebben ze 
die voet douches. Waarom 
kan dat in Zandvoort nou 
niet? Kom op gemeente….
Doe eens gek. Zet die dingen 
neer. En maak dan meteen 
een invalide afgang. Met 
een (oprolbare) plankier tot 
aan zee! Hebben ze ook in 
Benidorm. Een eigen afgang 
met het bekende logo erop. 
Geweldig. Oké, wij hebben 
strandrolstoelen. Uitgerust 
met brede rubber banden. 
Toch is het altijd weer een 
gezeul met mensen om die 
erin te krijgen. Laten wij 
nou eens als éérste bad-
plaats aan de Nederlandse 
kust ermee beginnen. Je 
zult de eeuwige dank krij-
gen van elke mindervalide 
die Zandvoort bezoekt. 

Lienke Brugman

Kraantjes op 
het strand

Cartoon  Hans van Pelt

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

2041 VW  Zandvoort
Tel: 023 5740330

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

Wil je ontdekken wat je leuk vindt?
18 oktober Workshop “Something to think about”

Locatie: Palace Hotel, zaal 1. 
Aanvang: 19.30 uur. Prijs: € 30,- incl. koffie en thee

MOMENTUM - Advies & Coaching - Simone Königs
Reserveren: simone@bereikjedoelnuwel.nl
of telefonisch:0654357575
Kijk op de website: www.bereikjedoelnuwel.nl

HET NIEUWE 
PARKEERBELEID 

WAT VINDT U ERVAN?  
Reacties kunt u sturen naar
Gemeente Belangen 

Zandvoort
Pakveldstraat 4

2042 KD Zandvoort
Of stuur een mail naar gbz@gbz.nu

Kostverlorenstraat en
Zeestraat op de schop

De werkzaamheden ko-
men in hoofdlijnen neer 
op: het opbreken van de 
bestaande bestrating; 
aanbrengen van funde-
ringsmateriaal; het aan-
brengen van trottoirs, par-
keervakken en rijweg met 
fietssuggestiestroken; het 
verplanten van enkele bo-
men, het planten van eni-
ge nieuwe bomen en het 

aanpassen van de open-
bare verlichting. Er komen 
twee, met bewegwijze-
ringborden aangegeven, 
omrij routes.

Voor de bewoners komen 
nogal wat problemen 
voor het aanbieden van 
huis- en grofvuil. In een 
brief aan de bewoners 
staat hoe te handelen.

Vanaf maandag 1 oktober aanstaande zullen de  
Zeestraat en de Kostverlorenstraat op de schop gaan.  
De firma Vessies Infra BV zal dan met de heraanleg 
beginnen. Tijdens deze heraanleg zijn beide straten 
afgesloten. Naar gelang de weersomstandigheden zal 
het werk op z’n vroegst op 14 december gereed zijn.

Wethouder trotseert mening 
commissie voorzitter

De behandeling van het gemeentelijk mileubeleidsplan be-
gon dinsdagavond opmerkelijk. Fred Paap, neutraal voorzitter 
van de commissie Raadszaken, adviseerde het enige agenda-
punt niet te behandelen, omdat naar zijn mening het stuk 
aan alle kanten rammelt en bovendien pas op 12 september is 
aangeboden. De commissie ging niet met haar voorzitter mee, 
waarna de discussie over het plan begon.

Hans Drommel (VVD) liet vrij-
wel niets heel van het stuk, dat 
in overleg met het gemeente-
lijk apparaat was geschreven 
door de Milieudienst IJmond, 
en trok het zelfs in het bela-
chelijke. Ook de andere partij-
en waren van mening dat het 
stuk beter kon. De eerste ronde 
van het debat werd besloten 
door Bruno Bouberg Wilson 
(OPZ), die omstandig aangaf 
waarom het geen goed stuk is. 
Opvallend was dat hij daarbij 
veel van de inbreng van eerdere 
sprekers nog eens herhaalde.

Kennis
Na de woorden van zijn OPZ-
partijgenoot mocht wethou-
der Bierman pogen de nega-
tieve stemming te veranderen. 
Tijdens zijn beantwoording 
etaleerde Bierman zijn grote 
kennis op milieugebied. Met 
duidelijke voorbeelden, waarbij 
hij als rode draad gebruikte dat 
een goed milieubeleid ook van 
belang is voor de toeristisch 

economische ontwikkeling, 
pareerde hij de negatieve bena-
dering. Bovendien meldde de 
wethouder dat de provincie vol 
lof is over het stuk, omdat het 
goed aansluit bij het al funge-
rend rijks- en provinciaal beleid. 
Naar aanleiding van Biermans 
betoog, adviseerde de commis-
sie de nota naar aanleiding van 
deze discussie aan te passen 
aan de Zandvoortse situatie en 
begin volgend jaar nogmaals 
ter bespreking aan te bieden.         

Wethouder Bierman
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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)

Gefeliciteerd

Hoewel Klaas Koper op 
de tweede plaats is geko-
men bij het Nederlands 
kampioenschap Stads- en 
Dorpsomroepers 2007, staat 
Klaas bij zijn vrouw al heel 
lang op nummer één. Want 
op 25 september is het 50 
jaar geleden dat ze samen in 
het huwelijksbootje stapten. 
Gefeliciteerd bruidspaar en 
nog heel veel jaren erbij!

Ludiek cadeau

Bij de installatie van de 
nieuwe burgemeester Niek 
Meijer was na 20.15 uur 
gelegenheid om de burge-
meester persoonlijk te feli-
citeren met zijn benoeming. 
Bij een felicitatie hoort 
een cadeau, vond Gloria 
Kouwenberg van Stichting 
Kunst & Koffie. Zij bood een 
mooi beschilderde oranje 
bezem aan. De bezem was 
niet letterlijk maar figuur-
lijk bedoeld, want zoals het 
bekende spreekwoord zegt: 
‘nieuwe bezems vegen nog 
steeds schoon’. 

Geopend in het weekend
Het strandseizoen bij de 
Huisartsen post én de EHBO 
post in gebouw de Rotonde 

Badhuisplein is officieel af-
gerond. Zandvoortse inwo-
ners en toeristen hebben dit 
seizoen dankbaar gebruikt 
gemaakt van de goede medi-
sche faciliteiten, die voor het 
eerst verzorgd werd door de 
artsenorganisatie Medisch 
Netwerk. In samenwerking 
met de gemeente Zandvoort 
en Stichting Spoedposten 
Zuid-Kennemerland heeft de 
artsenorganisatie speciaal 
voor het zeer drukke weekend 
A1GP gezorgd dat de medische  
post in de Rotonde geopend is. 
Iedereen (bewoner en toerist) 
kan rekenen op medische hulp 
van gekwalificeerde beroeps-
krachten. Op zaterdag 29 sep-
tember en zondag 30 septem-
ber is de EHBO post van 10.00 
uur tot 20.00 uur geopend. De 
Huisartsenpost is vanaf 11.00 
tot 19.00 uur te bereiken. 

Openlucht hotel
Als je deze foto ziet zou je kun-
nen denken dat de Zandvoortse 
hotels en pensions helemaal 
vol zaten, maar niets is min-

der waar. De ontgroening die 
studenten ‘moeten’ doorstaan, 
brengt ze vaak tot op het rand-
je van de vermoeidheid. Deze 
groep studenten kon werkelijk 
niet meer en legde zich uitge-
put te rusten naast hotel Keur 
aan de Zeestraat.

Kreeft

De grote blauwe kreeft in 
het zeeaquarium van het 
Juttersmu-zee-um is helaas 
dood. De kreeft stond vooral 

bij de kinderen erg in de 
belangstelling. Onlangs 
was hij nog uit zijn jasje ge-
groeid, die nu in een houten 
kistje wordt tentoongesteld. 
Natuurlijk komt er weer een 
nieuwe kreeft in het aqua-
rium. Wanneer dat gebeurt, 
is nog onbekend. Ga gewoon 
gezellig langs want er zijn, 
buiten de vissen, nog veel 
meer leuke dingen te zien. 

Kerk gestript

Het sloopwerk in de Agatha 
kerk is klaar. Nu kan het in-
terieur worden opgeknapt. 
Dit zal rond half december 
klaar moeten zijn. Toch wel 
een vreemd gezicht, zo een 
lege kerk.

Rijksbegroting 2008
Met de begroting voor 
2008 zet het kabinet 
Noord-Hollanders in de 
wacht. “Het blijft helaas 
vooral bij voornemens”, 
luidt de eerste reactie van 
Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland. 
Maar ondanks alle min-
punten zijn de GS  tevre-
den met het extra geld dat 
wordt uitgetrokken voor 
de Nederlandse kustver-
dediging. Bij navraag kon 
men niet aangeven hoe het 
geld voor het Hoogwater 
beschermingsprogramma 
wordt verdeeld. Ook is on-
bekend of er voor projecten 
in Zandvoort meer geld be-
schikbaar komt. 

Nieuwe film Thijs Ockersen
Onze plaatsgenoot en producer Thijs Ockersen heeft drie jaar 
terug een eervolle opdracht ontvangen om een film te maken 
over de herrijzenis van een houtzaagmolen ‘Het Jonge Schaap’, 
die ooit in Zaandam heeft gestaan. Op 26 september gaat de 
film in de Zaanstreek in première en een dag later wordt de 
molen officieel geopend.

door Nel Kerkman

De originele molen uit 
1680 raakte in verval en 
werd in 1942 afgebro-
ken. Het hout verdween 
in die oorlogsjaren in 
menige kachel van de 
Zaankanters. Mijnheer 
Anton Sipman tekende 
de gegevens op van de 
molen en sinds 2005 is 
men bezig met de bouw 
van een replica. Deze 
krijgt een plaats tussen 
de molens ‘De Zoker’ en 
‘De Os’ aan de Zaanse 
Schans. Dit bouwproces, dat 
meer dan twee jaar heeft ge-
duurd, is door Ockersen in de-
tail gevolgd wat een film van 
anderhalf uur heeft opgeleverd. 
De film kreeg als titel: ‘De herrij-
zenis van het Jonge Schaap’.

Uitzonderlijk
De he rbouw van de molen is 
een uniek gebeuren want er 

worden vrijwel geen molens 
meer gebouwd. ‘Het Jonge 
Schaap’ is de enige bovenkrui-
erzaagmolen in de Zaanstreek, 
aangezien alle originele mo-
lens van dit type zijn verdwe-
nen. Een andere bijzonderheid 
is dat het een van de acht zes-
kantige molens in Nederland 
is en daarvan de enige zaag-
molen.

VPRO besteed aandacht aan 
Circuit Park Zandvoort

Op 30 september wordt de A1 Grand Prix verreden op het cir-
cuit. Jan Lammers leidt het Nederlandse raceteam. Naar aan-
leiding van deze race heeft de VPRO op www.plaatsvanherin-
nering.nl een mini-documentaire over het circuit gemaakt. 

In de film van Plaats 
van Herinnering 
wordt oud-coureur 
Jan Lammers geïn-
terviewd. Hij vertelt 
over het circuit, Rob 
Slotemaker en zijn 
tijd bij Slotemakers 
antislipschool. Ver-
der zullen er oude 
Polygoon journaals te 
bekijken zijn en kun-
nen mensen zelf ook 
herinneringen aan het circuit 
van Zandvoort uploaden op de 
website.

Op www.plaatsvanherinne-
ring.nl bevindt zich de inter-
actieve geschiedeniskaart 
van Nederland. Historische 
gebeurtenissen uit de 20e 

eeuw komen er tot leven in 
beeld, geluid en persoonlijke 
herinneringen. Bezoekers kun-
nen op eenvoudige wijze tekst 
en foto’s aan historische plaat-
sen koppelen. De VPRO brengt 
op die manier het collectieve 
geheugen van Nederland in 
kaart.

Thijs Ockersen
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Week 39 • 2007

September
Dorpsomroepers concours: 
Centrum, aanvang 13.30 uur

Circuit Park Zandvoort: A1 Grand Prix 

Oktober
Korendag: Ca. 20 koren zingen in de 
Protestantse kerk. Toegang gratis.

Après-ski party: Strandpaviljoens 
13-14-15 (met echte sneeuw!)

Kunstroute: Open Atelierroute BKZ

Circuit Park Zandvoort: 
Finale Races (Dutch Power Pack) 

Classic Concerts: 
Pianorecital Regina Albrink. 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

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)

Vrijdag, 
zaterdag en zondag

2 buitenbars aanwezig
van Danzee

op het Gasthuisplein

Vrijdag 28 September
A1GP Afterparty
Zaterdag 29 September 
A1GP Afterparty
Zondag 30 September 
A1GP Afterparty 

Gedurende het gehele A1GP weekend
het speciale A1- kannetje 

voor maar 10 EURO
Natuurlijk ook weer LIVE eredivisie voetbal

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

Boulevard paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 29 september t/m �2 oktober 
€ 27,50

Mousse de maquereau au avruga
mousse van gerookte makreel met avruga

of
pastrami de veau avec dressing de limon

pastrami van het kalf met limoendressing
of

pot au feu de légumes
vegetarische pot au feu met geroosterde paprika 

HHH

truite saumon bagna calda
zalmforel bagna calda

of
Magret de canard, glace de mielle aux fine herbes

tamme eend, geglaceerd met kruidenhoning
of

torte melanzane
hartige laagjestaart van aubergine

HHH

Dessert 
Voor reserveringen: 023-57�6��9/info@tfaz.nl

Kom voor 
een snel

A1 boeket!

Mediterrane en Duitse keuken

Lekker en betaalbaar eten
nu ook om af te halen

Elke donderdag verse Lasagne

Elke dinsdag en donderdag:
Daghap voor slechts 7 euro!

Medio oktober start 
van onze kookclub
max. 8 pers. per groep.
Bel ons voor informatie.

Elke dag geopend vanaf 17.00 uur
Zeestraat 38, 2042 LC Zandvoort. 

Tel.: 023-8887202

Slinger Optiek
Grote Krocht 20a Zandvoort

Tel.: 023-571 4395

Wegens 

VERBOUWING
is onze zaak van 

4 t/m 19 oktober gesloten

Zaterdag 20 oktober heten wij u
 weer van harte welkom in onze

vernieuwde zaak.

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
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Cane & Co. biedt een goede 
mix tussen klassieke, mo-
derne en landelijke meube-
len in diverse kleurstellingen; 
van vergrijsd eiken tot warm 
kersen en cottagekleuren. 
“Ons sterke punt is, dat wij 
stoelen en tafels binnen drie 
weken op maat kunnen leve-
ren, niet alleen aan individu-
ele kopers, maar ook aan de 
horeca. Succesvol zijn vooral 
onze ‘crosschairs’ in de kleu-
ren wit, mahonie, zwart en old 
grey, die erg leuk bij elk soort 
eettafel staan. Daarnaast 
hebben wij ook sidetables 
van mooi afgewerkt steiger-
hout, die men zelfs ook bui-
ten kan laten staan”, zegt ze 
vanaf haar praatstoel. Van 
het merk Kartell, een goede 
Nederlandse firma, zijn er 
schitterende banken en mooi 
uitgevoerde eetkamerstoelen 
in de warm aangeklede win-
kel te vinden. 

Divers assortiment
Daarnaast is er tevens een 
ruime keuze uit woonacces-
soires voorradig en die col-
lectie wisselt regelmatig. Op 
dit moment springen vooral 
fraaie windlichten met zilve-
ren voet in het oog. Koster: 
“Op het eerste gezicht mis-

schien niet goedkoop, maar 
kijk eens goed hoe het eruit 
ziet. Dan kom je wel tot de 
ontdekking, dat er een prima 
kwaliteit/prijsverhouding is.” 
Verder kan men bij Cane & Co. 
terecht voor lampen, veel fo-
tolijsten in allerlei soorten en 
maten, glaswerk, bijzondere 
vazen, servies en kussens. Erg 
leuk en multifunctioneel is 
een lectuurbak en een zoge-
naamde ‘gardenbag’. “Sinds 
kort hebben wij ook een 
grote collectie textiel van 
het bekende en gerenom-
meerde Amerikaanse merk 
Gant in huis. Dit varieert van 
handdoeken, badlakens en 
badjassen tot dekbedhoezen 
van een uitzonderlijke kwa-
liteit en bijzondere motie-
ven. Indien men vrienden en  
kennissen blij wil verrassen, 
dan zijn daarvoor bij ons ook 
cadeaubonnen te verkrij-
gen.”

Cane & Co. Furniture and 
Interiors is op maandag ge-
sloten. Dinsdag tot en met 
vrijdag geopend van 10.00 
uur tot 17.30 uur, zaterdags tot 
17.00 uur en op zondag kan 
het publiek van 12.00 uur tot 
17.00 uur terecht op de Grote 
Krocht 38. Telefoon: 5717733. 

Waar jarenlang aan de Grote Krocht het filiaal van de Fortis 
Bank zat en daarna een outletwinkel, is sinds augustus vorig 
jaar Cane & Co. gevestigd. Samen met haar schoonzusje staat 
Wilma Koster met veel plezier de vele klanten nu te woord. “In 
Haarlem heb ik negen jaar in een meubelzaak gewerkt en ik 
vind het heel belangrijk en leuk nu zelfstandig mijn klanten 
goede en eerlijke informatie te geven”, aldus een zeer gemo-
tiveerde eigenaresse. “Gelukkig komen de potentiële kopers 
niet alleen uit Zandvoort, maar ook uit de regio en zelfs één-
dagstoeristen weten Cane & Co. te vinden!”, aldus Wilma.

door 
Erna Meijer

Cane & Co

Reconstructie Kop Zeeweg van start
Komende maandag, 1 oktober, gaat de reconstructie van de Kop 
van de Zeeweg in Bloemendaal van start. Het is de bedoeling dat 
er een ovale rotonde ontstaat waardoor het verkeer makkelijker 
kan doorstromen. Het werk zal in drie fases verdeeld worden en 
moet in mei 2009 gereed zijn. In de maanden juni tot en met  
augustus 2008 zal het werk stilliggen in verband met de te ver-
wachten verkeersdrukte tijdens het zomerseizoen.

De reconstructie is een project 
van de provincie en de gemeen-
te Bloemendaal en komt op het 
volgende neer: het aanleggen 
van een ovale rotonde, de plaat-
sing van de parkeerterreinen 
aan de zeezijde, Parnassia krijgt 
een eigen toegangsweg, er 
worden uitvoegstroken richting 
parkeerterreinen aangelegd, 
er komt een ventweg langs de 
horecagelegenheden met laad- 

en losvakken, het fietspad komt 
langs de horeca en ventweg 
en er komt een verkeerslicht-
installatie ter beveiliging van 
de kruising Zeeweg/busbaan. 
Dit zal het provinciale project 
Bereikbaarheid Kust in de kaart 
spelen.

Drie fases
De werkzaamheden zijn in drie 
fases gepland. De eerste zal 

komende maandag van start 
gaan. Het behelst de aanleg van 
een nieuwe riolering, de aanleg 
van de zuidelijke busbaan, de 
aanleg van een fietsenstalling 
en als meest belangrijke onder-
deel de aanleg van de zuidelijke 
gelegen rijbaan en de aanleg 
van de zuidelijk gelegen rij-
baan voor het overige gemoto-
riseerd verkeer. Deze fase moet 
in maart 2008 gereed zijn. Dan 
gaat de tweede fase van start: 
het vervolg van de aanleg van 
de nieuwe riolering, de aanleg 
van de noordelijke rijbaan en de 
aanleg van de ventweg. De ver-
wachting is dat dit werk in mei 
2008 gereed zal zijn. Ten slotte 
zal vanaf september 2008 tot 
en met mei 2009 de aanleg 
van de nieuwe riolering afge-
maakt worden, zal de nieuwe 
‘Parnassiaweg’ aangelegd 
worden, zal de aanleg van het 
grote parkeerterrein zijn beslag 
moeten hebben en wordt het 
boulevardgebied onder handen 
genomen.

Geen afsluiting
Het doorgaand verkeer zal tij-
dens de werkzaamheden ge-
durende de werkzaamheden 
langs het werk worden geleid. 
Er zal dus wel oponthoud zijn 
maar de weg zal niet worden 
afgesloten. Ook het verkeer van 
en naar de parkeerplaatsen en 
naar de horecagelegenheden 
is gedurende de hele periode 
gewaarborgd. 

Nieuw life style symbool binnenkort bij Radio Stiphout
Komende vrijdag, 28 september, zal bij Radio Stiphout aan de 
Grote Krocht het nieuwste op het gebied van life style te koop 
zijn: de Aurea by Philips TV. De introductie bij Radio Stiphout valt 
tegelijkertijd met die in heel Europa en is dus een primeur.

Het nieuwe toestel heeft een 
42 inch breedbeeldscherm en 
is, uiteraard, Full HD. Philips 

introduceert onder de naam 
Aurea zijn nieuwe lijn, een 
lijn die ook aan de voor-

kant van het scherm ver-
licht is. Vandaar de subtitel 
Seduction by light: Verleiding 
door licht! Het toestel is niet 
programma-afhankelijk want 
het scherm kleurt met de 
uitgezonden programma’s 
mee. Natuurlijk is het toestel 
geheel naar eigen wens te 
configureren, waardoor een 
zeer ruimtelijke en rustige 
beleving van televisiekijken 
ontstaat. 

Dit bijzondere televisietoe-
stel zal vrijdag 28 septem-
ber aanstaande vanaf 09.00 
uur te koop zijn bij Radio 
Stiphout, Grote Krocht 34-36, 
tel. 5732649. Uiteraard zullen 
de medewerkers van Radio 
Stiphout klaar staan om al 
uw vragen over de Aurea te 
beantwoorden.

Vraagprijs: € 274.000,= k.k.

Greeven, de actieve NVM makelaar van Zandvoort!

Zéér mooie hoekwoning op een gewilde woon-
locatie gelegen, met voor- en een achtertuin op 
het zuiden, een carport en een oprit. Het woon-
huis is zeer goed verzorgd met een fraaie, open 
keuken, 3 slaapkamers, een luxe badkamer en 
een ruime zolder in te richten als slaapkamer-4.
• Kindvriendelijke, autoluwe woonwijk en 

naast het natuurgebied gelegen;
• Voorzien van hardhouten kozijnen en 
 dubbel glas;
• Woonoppervlakte: ca 110 m2, perceelgrootte 

182m2;
• Het geheel verkeert in een uitstekende staat.

Wonen in het centrum van Zandvoort in dit 
benedenhuis. Het bestaat uit een ruim 2-kamer 
appartement met een zonnig terras, een luxe 
badkamer, een sauna én een zelfstandig  
2-kamer appartement met een achtertuin.
• Centraal gelegen in het oude centrum van 

Zandvoort;
• Deels kunststof/houten kozijnen en v.v.  

dubbel glas;
• Woonoppervlakte begane grond ca. 90m2 

en -/-1 niveau ca. 60m2; totaal ca. 150 m2;
• Het object biedt ook goede verhuur-

mogelijkheden.

4 zw
Zandvoort

Fraai en royaal 3-kamer appartement gelegen 
op het gezelligste punt van Zandvoort.
Het ligt op de 1e woonlaag op een fantastische 
locatie en heeft 2 slaapkamers , een luxe badka-
mer, een mooie woonkeuken, een ruime woon- 
en eetkamer, een balkon én een winterterras.
• Luxe appartement op een zéér aantrekke-

lijke locatie;
• Voorzien van een fraaie houten, wit  

gebeitste vloer;
• Woonoppervlakte: ca. 130 m2;
• Uw bezichtiging zeker waard.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 

Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij 
tegen scherp tarief

Oranjestraat 

Vraagprijs: € 379.000,= k.k.

10
Zandvoort

Raadhuisplein 

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

68
Zandvoort

Max Euwestraat 

NEW

NEW

NEW

Shanty en Zeeliederenfestival 
Zandvoort 2007
was een groot succes!

Dankzij de medewerking of sponsoring van:

Ankie Miezenbeek, De Babbelwagen, Dinie Marten, Café Alex, 
Café Koper, Circus Zandvoort, Dutch Coast Radio, Febo, 
Fritures d’Anvers, Gemeente Zandvoort, Het Plein, Hijman, 
Holland Casino, IJzerhandel Zantvoort, Koffieclub Zandvoort, 
Kroon Vis, Laurel & Hardy, Marcel Meijer, Marjo van der Linde, 
Martine Joustra, Nieuw Unicum, Parfumerie Moerenburg, 
Protestantse Kerk, Raymonde van de Broek, Restorante Andrea, 
Take Five, Yanks Saloon, Versteege’s IJzerhandel, Zandvoortse Apotheek

… en het zonnetje natuurlijk!

De kop van de Zeeweg wordt flink aangepakt

Jörgen Stiphout is trots op de Europese primeur

Grand Café & Restaurant

A1 GP Ontbijt buffet
Incl. Koffie of thee € 9,75
Zaterdag 29 sept. Zondag 30 sept.
Vanaf 8.00 uur. Reserveer tijdig

Formule 1/A1
Uitzendingen
on big screen

Per direct zoeken wij 
een bezorger voor de wijk

Centrum
De verdiensten voor deze wijk 

zijn € 18 per week

Bespreek de mogelijkheden of  
meld u aan bij ZVO Verspreiders,  

tel. 06-1139 1478
of mail uw gegevens naar 
info@zvo-verspreiders.nl 

Wij willen graag dat heel Zandvoort en 
Bentveld onze krant kan lezen.  

Daarvoor zijn goede, 
betrouwbare bezorgers onmisbaar!
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de School voor de Journalistiek 
gedaan, want indien ik geen 
trainer was geworden, was 
ik zeker de sportjournalistiek 
in gegaan. Doordat ik eerder 
door Kees Jansma was geïn-
terviewd, ben ik in het kader 

van mijn stage bij het ra-
dioprogramma ‘Langs 

de Lijn’ terechtgeko-
men in de tijd van 

Felix Meurders, 
Koos Postema en 
Ferry de Groot. 
Een heel leuke 
tijd, want radio is 
een prachtig me-
dium.”

Auto-ongeluk 
Het bloed kroop toch 

waar het niet gaan kan, 
want in 1986 vroegen Dé 

Stoop en Pim van der Meent 
hem naar FC Den Haag te ko-
men. Daar heeft hij tot 1988 
gewerkt, maar uiteindelijk ging 
hij weer terug naar Volendam, 
waar hij in 1994 stopte. “In de 
Zilvermeeuwentijd heb ik een 
auto-ongeluk gehad, waarbij 
mijn nekwervels flink bescha-
digd zijn. Veel later moest ik 
weer geopereerd worden en 
ben toen helemaal met trai-
nen gestopt, waarna ik eind 
’90 technisch directeur van 
Sparta ben geworden”, vertelt 
Leo. In die tijd is hij opnieuw 
naar Suriname geweest, waar 
hij ook het monument van de 
bij een vliegramp in 1989 om-
gekomen Surinaamse voetbal-
lers heeft bezocht.

Zandvoort
Uiteindelijk besloot het gezin 
Steegman in 2005 definitief 
van Friesland (de zoveelste 
verhuizing) naar Zandvoort te-
rug te keren, waar Leo nieuwe 
hobby’s ging ontwikkelen. Na 
een cursus bij Wim Veldhuizen 
speelt hij thans bridge bij ZBC 
en sinds maart van dit jaar 
zingt hij ook bij het Zandvoorts 
Mannenkoor. “Sport op een 
ander niveau, maar minstens 
zo inspannend.”

uit Almelo, waar hij als assi-
stent-trainer nog het Studio 
Sportgezicht Tom Egbers 
heeft getraind. Het leven als 
voetbaltrainer is vrij hectisch 
en dat blijkt wel uit het ver-
volg. “In Almelo ben ik slechts 
een jaar gebleven, waarna ik 
bij Sparta in Rotterdam kwam 
als assistent van beroemde 
coaches als Georg Kessler en 
Elek Schwartz. In 1972 werd ik 
hoofdtrainer en in die periode 
van vier jaar behoorde Sparta 
steeds tot de top drie in de 
eredivisie.” Inmiddels was het 
gezin weer naar Zandvoort 
verhuisd. In het totaal zijn zij 
zeventien keer van plek veran-
derd en het onrustige leven 
was zeker voor zijn vrouw en 
kinderen, die steeds naar an-
dere scholen moesten, niet 
altijd even prettig!

Carrière in vogelvlucht
In 1976 hoofdtrainer bij 
Volendam met zelfs pro-
motie naar de eredivisie; in 
1977 een jaartje terug naar 
Zilvermeeuwen; van 1978-
1982 bij MVV in Maastricht. 
“Op mijn 40e heb ik in Utrecht 

Deze week krijgt u een kijkje in een leven waarin sport, en met 
name voetbal, een meer dan cruciale rol heeft gespeeld. De 
gast van vandaag is namelijk Leo Steegman, 63 jaar geleden in 
Rotterdam geboren, maar al sinds 1964 op en af in Zandvoort 
woonachtig.

Dorpsgenoten

Na de middelbare school 
ging Leo intern naar het 
CIOS in Overveen, dat in 
het begin nog uitslui-
tend voor jongens 
toelaatbaar was. 
Zijn specialisatie 
was  natuur l i jk 
voetbal, want van 
zijn tiende tot zijn 
twintigste speelde 
hij bij Feyenoord. Op 
zijn 17e heeft hij zelfs 
één keer in het eer-
ste elftal gespeeld met 
bekende namen als Hans 
Kraay, Coen Moulijn en Eddy 
Pieters Graafland. Steegman: 
“Tijdens mijn diensttijd van 
1964-1966 was ik sportinstruc-
teur bij de marine in Hilversum 
(samen met Dries Zonneveld) 
en daarna ben ik fulltime 
voetbaltrainer geworden. 
Mijn eerste amateurclub was 
Zilvermeeuwen in Zaandam, 
waarmee ik in 1968 voor een 
uitwisseling nog een maand in 
Suriname ben geweest.”

Gezin
Ondertussen had hij zijn vrouw 
Betty leren kennen. Zij zat al 
eerder op het CIOS in Arnhem, 
waar zij het diploma turnen 
had behaald. In Overveen wil-
de zij graag de les- bevoegd-
heid in tennis en gymnastiek 
verkrijgen. Inmiddels zijn zij 
al jaren getrouwd en hebben 
een zoon en een dochter. In 
1973 nam Betty de sportzaak 
in de Haltestraat over en later 
startte zij Aranka Modes in de 
Passage Kerkstraat, de voor 
vele dames nog bekende boe-
tiek en miniclub. 

Voetbaltrainer
In 1969 kreeg Steegman zijn 
eerste aanstelling bij een prof-
club, het bekende Heracles 

 

                            Leo Steegman

Leo Steegman

Dorpsgenoten door Erna Meijer

Koudebel in bovenlucht
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 16 15 15 16-17 

Min 10 11 12 10

Zon 40% 10% 10% 35%

Neerslag 30% 80% 80% 30%

Wind nno. 4-5 nno. 4 wzw. 4 zw. 4

Exceptioneel hoog is zo’n 
waarde van 22 graden niet, 
want begin oktober 1983 werd 
het nog 25 graden in Bentveld 
en ook de eerste dagen van 
oktober 1985 en 1986 gaven 
gerieflijke nazomerwarmte 
met unieke taferelen van half-
volle Zandvoortse stranden. 
Maar deze verlate zomertoe-
gift was eenmalig helaas en 
vanaf maandag is het alweer 
herfst wat de klok slaat met 
belangrijk lagere tempera-
turen inmiddels van soms 
slechts 15 graden overdag. 

Een reorganisatie van de 
Europese weerkaarten vindt 
momenteel plaats en na een 
recordlange periode met 
stromingen tussen noord-
west en zuidwest zijn we in-
middels overgeschakeld op 
een meer noord-zuid gericht 
patroon. In het weerkundig 
jargon heet die van noord 
naar zuid lopende drift een 
meridionaal circulatiepa-
troon, dus luchtaanvoer min 
of meer evenwijdig met de 
meridianen op de aardbol. 
Deze week is het met nadruk 
een noordelijke variant die 
onderkoelde sferen brengt in 
het land. Een zonaal patroon, 
dat we vijf maanden op rij 
hadden, is een west-oostpa-
troon met aan de lopende 
band depressieperikelen.

In de periode vandaag tot en 
met zaterdag evenwel blijft 
het periodiek regenachtig 
of er vallen enkele buien, 
die mogelijk forser kunnen 
uitpakken dan menigeen 
denkt. 

Juist deze donderdag is het 
tijdelijk beter weer en ook 
komende zondag gaat het 
weer wel meevallen. Een 
koudeput, of koudedruppel 
met veel kou hogerop in 
de atmosfeer, zou wel eens 
een extra neerslagimpuls 
kunnen geven richting het 
weekeinde.  

Hoe de buiencarrousels 
exact gaan lopen is ‘last mi-
nute’ werk en de vraag is ook 
of ze de westkust  volledig 
zullen coveren. Het is vaak 
zo bij een depressie die vlak 
ten oosten van Nederland 
ligt, dat de buien netjes om 
de kern heen draaien en 
niet zelden volledig boven 
de Noordzee leegregenen, 
terwijl het elders nagenoeg 
droog blijft. 

De zon maakt trouwens 
geen overuren deze week, 
maar tussen de regenuur-
tjes in zitten best een paar 
aardige momenten.

Weerman Marc Putto

Tijdens ‘Super Sunday’ -afgelopen zondag- was het inder-
daad prachtweer bij de introductie van de kalendrische 
herfst. Aangenaam warm werd het met overtuigende zon-
neschijn en de verwachte 22 graden werd zonder pardon 
gehaald in Zandvoort.

Zandvoort Optiek

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

UITVERKOOP !! 
ALLE CORRECTIE MONTUREN: 50% KORTING 

ALLE ZONNEBRILLEN: 25% KORTING
( Prada - Rayban - Gucci - Dior - Chanel - Roberto Cavalli -
 Dolce & Gabbana - Oakley - Serengeti - Marlies Dekkers -

 Tom Ford - Burberry - Fendi - Versace - Silhouette )

AUREA
by Philips

PRIMEUR!
vanaf 28 september bij RADIO STIPHOUT

Kom langs en laat u verrassen!

Radio Stiphout - Grote Krocht 34-38

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?
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Uitneembare bijlage

A1GP Worldcup of Motorsport Zandvoort, 30 september 2007
In deze speciale A1GP bijlage vindt u onder meer:

Volledig overzicht 
van alle 
landenteams 
en rijders

Raceprogramma, 
interview met 
Jeroen Bleekemolen

Nieuwe regels, 
milieufeiten, 
systeem van
puntentelling

Alle evenementen 
die tijdens het 
A1GP weekend in 
en om het centrum 
plaatsvinden

Team Nederland 
gaat voor de winst
In aanloop naar de 

eerste A1GP race van 

het seizoen 2007/2008 

laat Team Nederland 

weten voor de winst te 
gaan. Daarmee legt 
het Nederlandse 

team onder leiding 

van Jan Lammers de 

lat behoorlijk hoog. Toch 

komt de mededeling niet 
helemaal uit de lucht vallen.

In één van de officiële tests liet het Nederlandse team 
de derde tijd noteren. Jeroen Bleekemolen heeft na 
het afgelopen seizoen opnieuw zin in het A1GP avon-
tuur en heeft het genoegen mogen smaken om een 
sprintrace in de straten van Beijing te winnen.

De concurrentie is groot in de A1GP. Narain Kathikeyan 
(India), Johnny Reid (Nieuw Zeeland) en Alex Yoong 
(Maleisië) zijn er ook dit jaar bij. Lammers kent Yoong 
van een Le Mans-avontuur. Reid deed het afgelopen 
seizoen erg goed in de A1GP en Kathikeyan wordt ge-
noemd bij de opvolgers van Spyker in de Formule 1. 

Voor komend seizoen zijn er reglements-
wijzigingen doorgevoerd die de A1GP tot 
nog een aantrekkelijker schouwspel moet maken. 
Zo worden de resultaten in de kwalificatiesessies 
anders beoordeeld en is er in de hoofdrace de mystery 
pitstop. De eerste tien rijders uit zowel de sprintrace 
als de hoofdrace, krijgen punten. 

A� Gp Zandvoort,  30 september 2007 oplage: 18.500 www.zandvoortsecourant.nlBonus Jackpot 
september 
Geniet van de nazomer 
op een geweldige 
Aprilia Scooter!
Maak kans op 1 van de 15 scooters.

Deze prijs kunt u winnen op de speciale 
Bonus Jackpot speelautomaten.

Zandvoort
September 2007

Uitagenda
Holland Casino

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Zaterdag 1 september  21.30 - 01.30 
DJ Thomas 
Zondag 2 september 17.30 - 22.00 
NME Events 
Vrijdag 7 september 21.30 - 01.00 
Mike Peterson 
Zaterdag 8 september 21.30 - 01.30 
DJ 2 to you 
Zondag 9 september 17.30 - 22.00 
Amy & Paolo 
Donderdag 13 september vanaf 20.00 uur
Special Party ‘Feel good Night’ met optreden 
van Joyce Stevens en Ingram Washington
Vrijdag 14 september 21.30 - 01.00 
NME Events 
Zaterdag 15 september 21.30 - 01.30 
Move
Zondag 16 september 17.30 - 22.00
Fresh!
Vrijdag 21 september 21.30 - 01.00 
NME Events 
Zaterdag 22 september 21.30 - 01.30 
DJ Thomas 
Zondag 23 september 17.30 - 21.30 
Tommy Thompson 
Woensdag 26 september vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day ‘New York Fashion Night’ 
Vrijdag 28 september 21.30 - 01.00 
Joyce Stevens 
Zaterdag 29 september 21.30 - 01.30 
Live act met Christoph Volker 
Zondag 30 september 17.30 - 22.00 
Fresh!

Feesten & Events

September: Champagne!
Bestelt u het speciale Champagne 
menu van het Black Board dan 
ontvangt u per tafel een fl esje 
Lanson Champagne gratis.

Kijk voor reserveringen en het menu op 
www.hollandcasino.nl/zandvoort

Wedden dat het heel 
leuk gaat worden? 
Deze maand zijn er voldoende redenen om 
eens gezellig bij Holland Casino Zandvoort 
langs te komen.

• Bestel één 2-gangendiner en ontvang een 
actiefi che met kans op een mooie prijs

• Iedere nieuwe gast ontvangt een 
leuk zomers cadeautje

• Dagelijks (m.u.v. maandag) vanaf 
20.00 uur een Sit & Go Pokertoernooi 
met speluitleg, zaterdag en zondag 
vanaf 14.00 uur

Specials van het 
Black Board
Naast onze reguliere menukaart nemen wij u 
graag mee op een culinaire ontdekkingsreis 
met de gerechten op ons Black Board. 

Onze keukenbrigade heeft weer een aantal 
smaakvolle specials voor u samengesteld tegen 
een zeer aantrekkelijke prijs.

• 3-gangen menu    € 29,50 
(inclusief kopje koffi e met friandises)

• 4-gangen menu    € 38,50 
(inclusief kopje koffi e met friandises)
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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 29 septeMBer 2007

eN De ZONDAG - teLeGrAAF  GrAtIs
Op ZONDAG 30 septeMBer 2007

(bij besteding van minimaal 5 euro)

Wees er sNeL BIJ… want Op = Op  !!

A �  Grand prix 
in ZANDVOOrt…

Lekker eten gezellig drinken
ook tijdens het A1 Spektakel

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

 

Vrijdag 28 september   Zaterdag 29 september   Zondag 30 september  
A1GP   eerste oefensessie
A1 GP  Team NL rookie car
Swift Cup  race 1 (12 ronden)
A1GP   tweede oefensessie
demonstraties
Clio Cup  race 1 (12 ronden)
BRL  race 1 (12 ronden)
kwalificatie 1 + 2 sprintrace
kwalificatie 3 + 4 hoofdrace
Formula Ford  race 1 (12 ronden)

09.00
10.20
1 1 . 0 0
� � . 5 0
13 .05
14.00
14. 45
� 5 .45
�6.25
1 7 . 1 5

A1GP   Team NL rookie car
Swift Cup  race 2 (12 ronden)
A1GP   opening pitsstraat
A1GP   Sprintrace
Formula Ford  race 2 (12 ronden)
BRL   race 2 (12 ronden)
demonstraties
A1GP   hoofdrace
A1GP   huldiging
Clio Cup  race 2 (12 ronden)

09.00
09.30
1 0 . 2 0
� � . 0 0
1 2 . 0 0
1 2 . 4 5
1 3 . 2 0
� 5 . 0 0
� 6 . 2 0
1 7 . 0 0

Weekendprogramma A1GP World Cup of Motorsport

Ian Dyk
Australië

Tuka Rocha
Brazilië

James Hinchcliffe
Canada

Jiang Tengyi
China

Tomáš Enge
Tsjechië

Nicolas Lapierre
Frankrijk

Christian Vietoris
Duitsland

Oliver Jarvis
Engeland

Narain Karthikeyan
India

Satrio Hermanto
Indonesië

Ralph Firman
Ierland

Enrico Toccacelo
Italië

Khalil Beschir
Libanon

Alex Yoong
Maleisië

Juan Pablo Garcia 
Mexico

Jeroen Bleekemolen
Nederland

Jonny Reid
Nieuw Zeeland

Adam Khan
Pakistan

João Urbano
Portugal

Buddy Rice
USA

Adrian Zaugg 
Zuid Afrika

Neel Jani
Zwitserland

Swift Cup  vrije training
Clio Cup  vrije training
BRL  vrije training
Formula Ford vrije training
Swift Cup  Kwalificatie
Clio Cup  Kwalificatie
BRL  Kwalificatie
Formula Ford  Kwalificatie
A1GP   rijdersbriefing

12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
17.00

(Omdat sommige landen hun eerste rijder pas op het laatste moment bekend maken, kunnen verschillen met de werkelijkheid ontstaan)
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Race mee 
in Café 

Oomstee!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Indonesisch eethuisje, 
bezorging, afhalen

Global kitchen, catering buffet.

Haltestraat 34 – Zandvoort
Tel.: 023-5712800

De A1GP heeft een aantal nieuwe regels doorgevoerd waardoor er meer competitie komt tussen de 22 teams. 
Wij zullen hieronder er een aantal van de belangrijkste, en misschien wel meest onbekende, geven.

• Zelfs met de meest moderne tijdmeting tot  
op een duizendste van een seconde, kan het  
voorkomen dat er twee rijders dezelfde, win-
nende, tijd noteren. De regel is nu dat het team 
met de snelste raceronde de overwinning naar 
zich toetrekt.

• Als aan het einde van het seizoen er twee teams 
zouden zijn die in punten op de eerste plaats 
staan, zal het team dat de meeste overwinningen 
heeft kampioen zijn. Als dat ook gelijk is het team 
met de meeste tweede plaatsen en als dat gelijk 
is het team met de meeste derde plaatsen enz.

• Een team mag maximaal drie rijders per weekend 
inschrijven. De namen moeten op de vrijdag voor-
afgaande aan de race om 09.30 uur lokale tijd bij 
de organisatie bekend zijn. Per sessie van training, 
kwalificeren en race (sprint- of hoofdrace) mag 
slechts één rijder worden opgegeven.

• Gedurende een race mag er niet worden bijge-
tankt. Er staan dan ook geen tankinstallaties in 
de A1GP pitsboxen en de wagens hebben geen 
vulnippel. Dit betekend dat de mensen achter de 
computer zeer goed moeten kunnen uitrekenen 
hoe hun brandstofverbruik is om niet voor de fi-
nishvlag al stil te vallen.`

• Een team krijgt in principe slechts één wagen voor 
het seizoen. Wel zijn er een aantal reserve auto’s, 
zeven in totaal voor alle teams, beschikbaar voor 
eventuele calamiteiten. In ieder geval staat per 
raceland er één voor het nationale team klaar.

• De motoren zijn allemaal gelijk. Ze worden door 
één leverancier verzorgd. Hierdoor wordt de com-
petitie tussen de teams vergroot.

• Alle punten en het prijzengeld komt ten goede 
aan de nationale teams. Er is geen rijderkampi-
oenschap.

• Iedere vrijdag zijn er twee ‘rookie’ sessies. Die 
staan open voor rijders onder de 28 jaar om ze te 
laten wennen aan de 550 pk sterke A1GP motoren. 
Wel moeten ze op tijd zijn aangemeld.

• Er mag door individuele teams niet apart worden 
getest. Er is slechts de mogelijkheid om te testen 
tijdens de officiële testendagen van de organisa-
tie. Die waren voorafgaande aan het seizoen 2007 
– 2008 op Silverstone (GB).

• Last but not least is er dit jaar een verplichte twee-
de pitstop. Tussen welke ronden die moet plaats-
vinden, maakt de organisatie vooraf bekend.

A1GP World Cup of 
Motorsport 

puntenverdeling

Plaats Sprintrace Hoofdrace
 1 15 15
 2 12 12
 3 10 10
 4 8 8
 5 6 6
 6 5 5
 7 4 4
 8 3 3
 9 2 2
 10 1 1

A1GP World Cup 
of Motorsport 

prijzengeld in US$.
Per race is  

US$ 1.000.000 (circa  
€ 710.000) beschikbaar.

De A1GP World Cup of Motorsport is een jaarlijkse 
competitie die races op gelijk niveau voorstaat. De 
22 teams zijn in het seizoen 2006 – 2007 tijdens 11 
races in 10 landen door meer dan 300 miljoen kijkers 
gevolgd. De organisatie is zich zeer bewust van het 
feit dat racen milieubelastend kan zijn en heeft een 
milieu paragraaf waar de teams zich aan moeten 
houden. De meest in het oog lopende feiten zijn:

• Dit jaar moet de brandstof voor de motoren be-
staan uit biobrandstof: een mix van benzine en 
30% ethanol. Er zal gebruik worden gemaakt van 
de nieuwste Hiperflo™ E30 Racing Fuel, die spe-
ciaal voor de A1GP motoren is samengesteld en is 
gebaseerd op bio-ethanol. Producent Petrochem 
Carless heeft de brandstof gemaakt uit Europese 
suikerbieten.

• Een serie als de A1GP gebruikt een gigantische 
berg banden. Om die niet aan het milieu toe te 
voegen is een verband aangegaan met Cooper 
Tires die een systeem aan het uitwerken is om ze 
te recyclen.

• Waar tijdens de meeste races in de wereld de 
‘boodschappen’ in en buiten de pits gedaan wor-
den met scooters en andere voertuigen met een 
verbrandingsmotor, is het bedrijf Vectrix dat een 
elektrische scooter levert aan alle teams.

A1GP regels A1GP milieufeiten

Plaats Sprintrace Hoofdrace
 1 100.000 200.000
 2 70.000 130.000
 3 50.000 100.000
 4 35.000 75.000
 5 30.000 50.000
 6 20.000 40.000
 7 15.000 25.000
 8 10.000 20.000
 9 7.000 13.000
 10 3.000 7.000

Toko 
Bintang Jeroen Bleekemolen (25) heeft het racen met de 

paplepel ingegoten gekregen. Als telg van een ra-
cefamilie zat hij al vrij vroeg in een raceauto. Ko-
mende zondag zal hij starten voor Team Nederland 
in de A1GP World Cup of Motorsport. Dan is de cir-
kel wat dat betreft rond.

“Vorig jaar stond ik in-
eens voor het feit dat 
ik de race moest rijden. 
Het was heel onwer-
kelijk om voor 100.000 
mensen, die allemaal 
uit hun dak gingen, te 
rijden. Deinende massa’s  
in het oranje zag ik en, 
ondanks dat je heel  
geconcentreerd bezig 
bent, zie je dat toch. Ik 
bleef kijken want het was 
te mooi om te missen. 
Het ging die race goed. 
Ik had een goed gevoel”, 
blikt Bleekemolen terug. 
Nu is hij al een jaar eer-
ste man in het team van 
seatholder Jan Lammers 
en kon hij, tijdens de 
tests op Silverstone de 
auto nu naar zijn eigen 
inzicht afstellen.

Bekend terrein
“Sommige mensen zeg-
gen dat ik een voordeel 
heb om op Circuit Park 
Zandvoort te rijden. Ik 
ken het natuurlijk goed, 
maar een heleboel A1 
rijders hebben dit jaar 
nog met de Formule 3 
meegedaan tijdens de 
DTM en weten dus ook 
waar de punten liggen 
die belangrijk zijn. Als 
het gaat regenen kan 
dat wel in mijn voordeel 
zijn, want ik heb hier zo 
vaak in de regen gereden 
dat ik de regenlijnen kan 
dromen. Voor een ander 
duurt dat meestal een 
aantal ronden.”

Teammaat Arie
Bleekemolen is er trots 

Jeroen Bleekemolen heeft vertrouwen in dit seizoen

op om voor Nederland 
te mogen rijden: “Het 
is voor iedere sporter 
geweldig om je land te 
mogen vertegenwoordi-
gen.” Bijzonder blij is hij 
met zijn nieuwe team-
maat Arie Luyendijk jr. 
“Arie en ik kennen elkaar 
al jaren. We zijn tegelij-
kertijd een tiental jaren 

geleden begonnen in de 
Formule Ford”, aldus de 
jonge Aerdenhouter.

Kampioenschap
“Ik vind dat we dit jaar 
voor het kampioenschap 
moeten gaan. Vorig sei-
zoen zaten we tijdens de 
laatste races steeds bij de 
eerste vijf. Nu moeten we, 

als we een slecht weekend 
hebben, minimaal vijfde 
worden. Als het weekend 
wel goed is, gaan we voor 
de overwinning! De auto 
is er goed genoeg voor”, 
zegt hij strijdlustig. De 
Zandvoortse Courant 
wenst Jeroen en Team 
Nederland heel veel  
succes!

Analoog én digitaal, Menno kan het allemaal
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een puzzeltocht door het hele 
centrum en met als klap op de 
vuurpijl om 12.30 uur een optre-
den van de vooral onder kinde-
ren mega-populaire popband 
Chipz op het Gasthuisplein. De 
zaterdagavond wordt op het 
Gasthuisplein ingevuld met 
een optreden van de band 
Buckwheat en op zondag van-
af 16.00 uur is hier Pianohouse 
te beluisteren. Op hun gouden 
piano’s spelen de rasmuzikan-
ten elk verzoekje dat via spe-
ciale Pianohouse-bierviltjes 
wordt aangevraagd.

Positief voor Zandvoort
Doel van de Stichting Eén 
Zandvoort is om Zandvoort 
positief op de kaart te zet-

Zandvoort bruist, ook na de race! Dit is de tekst op de  
spandoeken welke dit weekend in Zandvoort volop te  
bewonderen zijn. Dit is tevens het doel van Stichting Eén 
Zandvoort, de gemeente Zandvoort en haar ondernemers.  
Het kost wat tijd en moeite, maar dan heb je ook wel wat.  
Vrijdag, zaterdag en zondag staan in het teken van de A1GP, 
gezelligheid en vermaak. 

Het weekend wordt mogelijk 
gemaakt door een verschei-
denheid aan ondernemers 
en daardoor zijn er verschil-
lende doelgroepen te verma-
ken. De vrijdagavond op het 
Gasthuisplein wordt gevuld 
met de band The Recipe en 
een handtekeningensessie 
van de coureurs. Maar ook in 
de rest van het centrum zal 
het bruisen: Johnny and the 
gansters of Love zullen, net als 
op de zaterdagavond, vanuit 
hun Cadillac het centrum van 
Zandvoort onveilig maken.

Chipz
Zaterdag tussen 12.00 en 
17.00 zijn er in het centrum 
van Zandvoort kinderspelen, 

Zandvoort bruist, ook na de race!

ten. Waarschijnlijk zijn er tij-
dens de race zelf wat minder 
mensen in het centrum, maar 
daarentegen is de verwach-
ting voor de zaterdag overdag 
en de avonden heel hoopvol. 
De bedoeling is dat de bezoe-
kers van dit grote evenement 
op het circuit, Zandvoort ook 
buiten de grenzen van het 
circuitpark komen verkennen. 
Als de racefans Zandvoort met 
een positief gevoel verlaten, 
komen ze wellicht nog eens op 
een ander moment een week-
endje terug! Hoe dan ook mag 
de Gemeente Zandvoort met 
al haar ondernemers en inwo-
ners trots zijn op zo’n aanspre-
kend race-evenement!

Kijk voor het complete 
programma op 
www.a1-zandvoort.nl

live programmering
Vrijdag start de live uitzen-
ding om 17.00 uur met het 
programma ‘Je weekend in’ en 
eindigt om 21.00 uur: met ‘Het 
Sportcafé’. Zowel zaterdag als 
zondag wordt er van 08.00 
tot 17.00 uur live uitgezonden, 
met interviews met coureurs 

Geen kaartje kunnen kopen voor het grote racespektakel,  
dat aankomend weekend wordt verreden? Geen paniek.  
De lokale Omroep ZFM Zandvoort zendt drie dagen lang  
het grote A1GP weekend evenement uit. ‘A1 Radio’ is te  
beluisteren op 106.9 FM.

Vanuit het NH Hoteles, pal 
tegenover de ingang van het 
Circuitpark Zandvoort, pre-
senteert ZFM drie dagen lang 
de ‘A1 radio’, live op 106.9 FM. 
Met verslaggevers die het hele 
weekend op het circuitpark 
zullen rondlopen, mis je niets 
van je favoriete coureurs. 

A1 Radio live vanuit NH Hoteles

en live verslaggeving vanaf 
het circuit en vanuit het dorp. 
U hoeft dus echt niets te mis-
sen. Alle radiouitzendingen 
zijn ook op internet te volgen 
via live streaming: www.zfm-
zandvoort.nl.

Oranje racefans

The Pianohouse

Feest in het dorp
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‘Men heeft het wel eens over ‘tijdelijk werk’. 
Zou u van een ander soort werk willen weten?’

Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

Voor de eerste maal in het nieuwe seizoen 2007/2008 was 
er op zondagmiddag 23 september weer fantastische jazz 
te beluisteren in gebouw De Krocht. Het trio Johan Clement 
bestaande uit: Eric Timmermans (contrabas), Johan Clement 
(piano) en dit keer Erik Kooger (slagwerk), begeleidde op voor-
treffelijke wijze de speciale gast, saxofoniste Tineke Postma.  

door Nel Kerkman

Vanwege het mooie weer en 
de verschillende evenementen 
in het dorp was het aantal be-
zoekers niet zo groot in gebouw 
de Krocht. Dit keer geen uitver-
kochte zaal zoals  Postma het 
heeft mogen meemaken in de 
Carnegie Hall in New York. Maar 
ondanks de geringe opkomst 
was de animo des te groter bij 
de musici en kregen de jazzlief-
hebbers een geweldig optreden 
voorgeschoteld. Met voortref-
felijke solo’s van piano, bas en 
slagwerk was het genieten op 
deze eerste jazzmiddag.

 
Improvisatie
Traditiegetrouw startte het trio 
Johan Clement het concert. Dit 
keer met een ingetogen ‘Some 
where’, waarna Postma de lei-
ding overnam met swingende 
tonen. Zo bescheiden Tineke 
zelf overkomt zo heel anders is 
ze wanneer ze haar saxofoon 
bespeelt. De ene keer is het een 
waterval aan improvisatie, het 
andere moment zijn haar bal-
lades gevoelig en zacht zoals 
in haar zelf gecomponeerde 
‘magic two’. Volgens Tineke “is 
jazz een vorm van expressie 
waarbij je improviseert. Je be-
denkt zelf melodieën en lijnen 
over een bestaand gegeven 
(akkoordenschema). Ik houd er 
niet zo van om een stempel op 

Jazz in Zandvoort
Shanty- & Zeeliederenfestival grandioos

door Nel Kerkman en Erna Meijer 

Traditiegetrouw stond er ‘de 
avond vooraf’ een groot film-
scherm op het Kerkplein. Daar 
vertoonde de ‘Babbelwagen’ 
diabeelden van het vroegere 
Zandvoort. Dit keer stonden de 
jaren 60 centraal en de belang-
stelling was groot. Het publiek 
bestond vooral uit dorpsgeno-
ten die met groot plezier naar 
de toelichting van Marcel Meijer 
luisterden. 

Nieuw Unicum
Wooncentrum Nieuw Unicum 
was om 9.30 uur weer het 
verzamelpunt voor de elf 
koren van het  Shanty- en 
Zeeliederenfestival. Voor de 
verschillende koren was het 
vroeg vertrekken maar zelfs 
de Pôllesjongers uit Woudsent 
(Friesland) waren keurig op 
tijd. Spreekstalmeester Ben 
Zonneveld verwelkomde het ge-
mêleerde gezelschap. Met een 
speciaal welkomstlied opende 
het Gemengd Zandvoorts 
Koper Ensemble (GZKE)het 10 
jarig jubileum, waarna elk koor 
een shanty uit zijn repertoire 
zong. Veel inwoners van Nieuw 
Unicum zaten al te wachten en 
zongen enthousiast mee met 
de bekende zeemansliedjes. Na 
de gezellige zangsessie en het 
ontvangst van de lunchpakket-
ten vertrokken de koren naar 
het dorp.

Meerdere podia
Op vijf verschillende podia, 
inclusief strandpaviljoen Take 

Five, gingen zeer regelma-
tig ‘de sluizen van IJmuiden’ 
open, luidde ‘de klok van 
Arnemuiden’ vaak en kon 
men ‘aan het strand stil en 
verlaten’ menig triest paartje 
zien staan. Opvallend leuk de-
tail was dat bij praktisch alle 
koren (meestal uitsluitend be-
staande uit mannen) de accor-
deons door vrouwen bespeeld 
werden! 

Organisatie tevreden
Zonneveld was uitermate te-
vreden, zowel met de reacties 
van het publiek als ook met 
het enthousiasme van de ko-
ren: “Wij proberen ieder jaar 
steeds twee nieuwe koren uit 
te nodigen, waardoor er helaas 
ook twee moeten afvallen. Een 
uitzondering hierop zijn het 
Zandvoorts Mannenkoor en 
het GZKE. Het zijn weliswaar 
geen echte shantykoren, maar 
ze horen er beslist bij.” 

Oude bekenden
Nieuw dit jaar waren het 
Goutumer Shantykoor uit 
Goutum en het enige vrou-
wenkoor Grace Darling uit 

Wat kon Zandvoort zich afgelopen zondag nog meer wensen? 
Geweldig, zonnig weer met mede daardoor overvolle terras-
sen en dan als bezoeker volop genieten van het inmiddels 
tiende Shanty- & Zeeliederenfestival! 

IJmuiden. De Pôllesjongens 
uit het Friese Woudsend is 
een echt erkend shantykoor 
dat er al vanaf het begin bij is. 
Uit IJmuiden kwam opnieuw 
’t Staende Tuijgh (fraaie koks-
muts) en de Marconisten ver-
tegenwoordigden Leimuiden. 
Eveneens al sinds jaren aanwe-
zig was VOC (Vijfhuizen Ons 
Chanteykoor), waarvan hun di-
rigent altijd de samenzang bij 
de opening en afsluiting leidt. 
De Rotterdamse brandweerlie-
den waren verenigd in Barend 
Fox (zie foto). De Skulpers uit 
Castricum brachten onder-
meer een mooi tweestemmig 
‘5 o’clock in the morning’ ten 
gehore. Prijzen worden er niet 
gegeven tijdens het festival, 
maar als er toch een koor een 
extra vermelding verdient, dan 
is het wel het Amsterdamse 
‘Weespertrekvaart Mannen-
koor’. Dit koor maakt het zich 
niet gemakkelijk door liederen 
te zingen van o.a. Jacques Brel, 
Bløf, en De Dijk. De lovende re-
acties waren zeer terecht. 

Saamhorigheid
Het alles overheersende the-
ma van deze geweldige dag 
werd overduidelijk naar voren 
gebracht in de regels: “En al-
tijd kwamen er schepen aan 
Katendrecht voorbij, maar de 
schuit van blonde Arie, die is 
er nog steeds niet bij!” Veel 
leed, maar door alle koren 
met heel veel plezier vertolkt. 
De afsluitende samenzang bij 
het raadhuis is altijd een hap-
pening en vooral als door alle 
koren en het talloze publiek 
het Zandvoorts volkslied uit 
volle borst wordt gezongen, 
geeft dat een enorm gevoel 
van saamhorigheid. Zandvoort 
kan trots zijn op de organisatie 
van dergelijke evenementen. 

jazz te drukken. Voor mij is het 
een vrijheid in muziek en hoe 
die muziek precies klinkt is aan 
degene die het speelt.” 

Familie
Verschillende gecomponeerde 
nummers van Tineke zijn een 
ode aan haar familie en haar 
Italiaanse vriend, zoals in het 
mooie nummer ‘Comprendo’ 
te horen is. In de tweede ses-
sie opende het trio Clement 
met ‘V.S.O.P.’, gecomponeerd 
door Johan Clement die weer 
goed op dreef was. Ook Erik 
Timmermans de motor achter 
de jazzmiddagen liet zich op  

zijn contrabas niet onbetuigd. 
En wat een slagwerker dit keer 
met vervanger Erik Kooger, die 
zich duidelijk liet horen in di-
verse drumsolo’s. Met de eind-
tune ‘What is this thing called 
love’ was de middag veel te snel 
voorbij. Opnieuw kan men stel-
len dat Jazz in Zandvoort een 
verrijking is van het culturele 
leven. 

Op zondag 21 oktober is er op-
nieuw een concert te beluis-
teren waar het Trio van Johan 
Clement samen optreedt met 
zang van Fay Claassen. Kijk 
voor meer informatie over 
deze speciale jazzmiddagen 
op www.jazzinzandvoort.nl of 
bel 5310631.

Shantykoor Barend Fox

Saxofoniste Tineke Postma in De Krocht 

Het publiek in Nieuw Unicum zong volop mee

Vrijehuizenmarkt Heemstede – Zandvoort e.o.
 

Kies voor A1 kwaliteit, 
neem met minder geen genoegen.
 
• Bezichtigen & afspraken: 7 dagen per week, ook ‘s avonds;
 
• Ons woningaanbod nu ook gratis op Funda.nl;
 
• Leukste courtage van Nederland*;
 
• No cure, no pay!

  

Kijk nu op onze website voor 
het totale aanbod, inclusief 
het nieuwste woningaanbod:
 

www.vrijehuizenmarkt.nl
  

Bel: 023-5731999, of
Mail: nick@vrijehuizenmarkt.nl
 

Vertrek van Pole Position 
en maak nu een afspraak!
* vraag naar de voorwaarden

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

I Know Where It’s @

  

Laatst nam een vriendin mij 
mee naar de sauna. Dat was 
mijn verjaardagscadeau, een 
dagje lekker ontspannen en 
zweten. Eigenlijk kan je het 
geen sauna meer noemen, waar 
wij waren beland. ‘Thermen’, in-
clusief stoombaden, whirlpools, 
zwembaden, binnen en buiten, 
zoutwaterbaden, relaxruimtes, 
zonnebanken, kleurentherapie-
ruimtes, massagesalons, twee 
restaurants, terras, aangemaakt 
strand met ligstoelen en nog 
vijftien verschillende soorten 
zweethokken. Een paradijs waar 
je weer als herboren uit komt 
aan het einde van de dag.

We meldden ons bij de receptie 
en begaven ons naar de om-
kleedruimte. De eerste confron-
tatie. In deze ruimte kleedden 
zowel vrouwen als mannen zich 
om. Mijn vriendin, een frequent 
saunabezoeker en wel bekend 
met de nudistencamping, had 
geen enkele moeite met het 
ontdoen van haar kleding. Ik, 
een saunabeginneling, voelde 
me wat onwennig. Snel bad-
jas plus slippers aan en hand-
doek om m’n nek. Na eerst wat 
rondgeneusd te hebben in het 
gigantische ‘relaxparadijs’ en zo 
min mogelijk naar al het bloot 
geprobeerd te kijken, brak het 
moment van de waarheid aan. 
Eerst de badjas uit. Dat ging 
nog wel. Snel mijn handdoekje 
om me heen geslagen, voor zo-
ver dat kon. Schuchter om mij 
heen kijkend, liep ik op mijn 
tenen de sauna in. Deze zat ui-
teraard vol met mannen, oude, 
jonge, lelijke, minder lelijke, en 
ik kon het niet helpen, ik keek 
mijn ogen uit. Wat een verschil-
lende soorten en maten! Nee, 
niet doen, niet kijken, gewoon 
gaan zitten en genieten (met 
de ogen dicht). Aan het einde 
van de dag, alles went, liep ik 
ook gewoon rond zoals ik ge-
boren ben, naakt. En was het de 
normaalste zaak van de wereld 
dat de rest van de bezoekers dat 
ook deed. Maar na een hele dag 
zweten, zwemmen en relaxen, 
was ik toch wel weer opgelucht 
dat de wereld om mij heen en 
ik weer gekleed door het leven 
gingen.

Sauna-
beginneling

Column

Stephanie

… voor Sutiah van Netten
Heb je ff …

Waar kennen 
we je van?
We kennen haar nog niet, 
maar daar gaat veran-
dering in komen. Sutiah 
versterkt de redactie van 
JONG. “Ik heb er heel erg 
veel zin in dus je zal me 
vaak gaan tegenkomen in 
Zandvoort. Ik woon in Am-
sterdam en werk daar ook 
bij een souvenierswinkel, en 
dit is een leuke afwisseling.” Sutiah is 28 jaar en heeft 
journalistiek gestudeerd. Graag wil ze dan ook verder 
in die branche. “Schrijven is echt mijn passie!”
 
Wat doe je nog meer?
“Op dit moment werk ik best wel veel in de winkel in 
Amsterdam. Daarbuiten heb ik nog een vriend waar ik 
veel tijd in steek. En natuurlijk heb ik nog vriendinnen 
in Haarlem, Utrecht en Zandvoort. Dus het is druk, 
maar daar hou ik van. Vroeger sportte ik veel, deed aan 
softbal, maar daar heb ik nu geen tijd meer voor.”
 
Waar kunnen we je nog meer tegenkomen?
“Voorlopig ga ik heen en weer reizen van Amsterdam 
naar Zandvoort. Ik hou van het strand dus daar zal je 
me vaak vinden. En wie weet spreek ik je wel aan voor 
een artikel als ik in het dorp ben!”

Zaterdag 29 september: 
Nu het buiten weer koud wordt, zul je de  
warmte zelf op moeten zoeken. En waar kan 
dit beter dan in de sauna of het Turks stoom-
bad? Bij Center Parcs Zandvoort kun je hiervoor  
zeven dagen in de week terecht. Dagkaart  
kost €9 p.p.
 
Zaterdag 29 september: 
Het vijfkoppige team van Hard Gras, het literaire 
voetbalmagazine, gaat on tour! Topschrijvers en 
verhalenvertellers als Henk Spaan, Hugo Borst 
en Mathijs van Nieuwkerk staan dit weekend 
op de planken van Philharmonie in Haarlem. 
Het team staat garant voor een enerverende 
 ‘2 keer 45 minuten’, ook voor niet voetballief-
hebbers! Aanvang 20.15 uur. Entree vanaf €14.

Zondag 30 september: 
Grandcafé Danzee organiseert dit weekend, 
het weekend van de A1gp, een feestelijke  
afterparty! Zorg dat je er bij bent vanaf 23.00 
uur. Entree gratis. 

Zondag 30 september: 
In de Chin-Chin kun je het hele voetbalseizoen 
terecht voor LIVE eredivisie op groot scherm! 
Iedere week op zondagmiddag om 12.30 uur 
en 14.30 uur twee wedstrijden tegelijk. Deze 
zondag o.a. Ajax-AZ en PSV Feijenoord. Verruil 
die saaie bank thuis eens voor een levendige 
kroeg!

Naast haar school en bij-
baantje in een supermarkt 
is Kimberley in haar vrije tijd 
vooral druk bezig met scou-
ting. “Ik geef het toe: ik ben 
scoutingverslaafd. In de regen 
zwaar bepakt twintig kilome-
ter lopen, plannen bedenken 
voor nieuwe uistapjes of het 
voorbereiden van grote eve-
nementen. Alles van scouten 
vind ik leuk. Ook al is het soms 
zwaar. Elke dag ben ik er wel 
mee bezig. Ik schaam me er 
ook niet voor. Waarom zou ik? 
Ik ben er juist trots op!” 

Leuk en leerzaam
Wat Kimberley vooral zo leuk 
vindt aan scouten is om samen 
dingen te doen en lol te heb-
ben. “Het is niet alleen maar 
knopen leggen of vuurtje sto-
ken. We doen én leren ook heel 
veel andere dingen”, vertelt ze 
enthousiast. Als voorbeeld 
noemt ze de jaarlijkse jambo-
rette, waarin ze via de radio of 
computer ervaringen uitwis-
selen met andere scouting-
groepen over de hele wereld. 
Ook hebben ze om de twee 
jaar een uitwisseling met de 

In the Picture…

Kimberley zit al vanaf haar 
vierde jaar bij scoutinggroep 
The Buffalo’s in Zandvoort. 
Het begon als een hobby, 
maar is uitgegroeid tot een 
echte passie. Elke zaterdag 
gaat ze met haar scouting-
vrienden op pad. Of het nu 
gaat om de gezamenlijke 
boerenkool loop, de jambo-
rette of een reis naar Enge-
land voor een weerzien met 
scoutinggroep The Barne 
Owl. Voor de vijftienjarige 
Kimberley is een leven zon-
der scouting ondenkbaar! 

Engelse zus-
tergroep The 

Barne Owl. 
“Dat is gewoon 
hartstikke leuk: 

we gaan op kamp en 
hebben de grootste lol.” 

Vrienden voor het leven 
Volgens Kimberley is scou-
ten ook dé perfecte plek om 
nieuwe vrienden te maken. 
“Bij scouting moet je leren 
om samen te werken, want 
in je eentje is het lastig om 
een blokhut te bouwen. Op 
die manier leer je elkaar goed 
kennen. Nu hebben we een 
hele leuke hechte groep, die ik 
ook naast het scouten zie. We 
spreken vaak af. Als er wat is 
kan ik bij ze terecht. Hier maak 
je vrienden voor het leven”, om 
er vervolgens lachend aan toe 
te voegen: “The Buffalo’s zijn 
mijn tweede familie gewor-
den. Je groeit met elkaar op, 
dat maakt het ook zo bijzon-
der. Ik blijf net zolang scou-
ten totdat het niet meer kan. 
Misschien als ik tachtig of ne-
gentig ben, dus dat duurt nog 
wel even.”

Kimberley 
Demmers

Scouting fanaat

RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00  Zondag in Kennemerland 
17:00  De avond
20:00 Golden ZFM (H)
21:00  Tepp Zeppi  

Maandag
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag
08:00 Zondag in 
 Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/ 
 raadsvergadering.      
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Cafe (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Klassiek  (H)
22:00 Veenendaal in Zicht  

Donderdag
08.00 Goedemorgen  
 Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag 
08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
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  Groove Empire
23:00  Night Walk

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

Bratz
Zolang Yasmin, Jade, 
Sasha en Cloe zich kun-
nen herinneren zijn 
ze al BFF (Best Friends 
Forever). Ze hebben 
nooit ergens ruzie over, 
maar dit verandert op 
hun nieuwe middelbare 
school. De dochter van 
het schoolhoofd is na-
melijk bang dat de Bratz 
populairder worden 
dan zij, dus zorgt ze er-
voor dat de vier meiden 
zich verspreiden over 
verschillende groepjes 
op het schoolplein. De 

groepjes drijven de Bratz 
steeds verder uit elkaar, 
totdat de hartsvrien-
dinnen zich realiseren 
dat hun vriendschap 
in gevaar is. Ze beslui-
ten de school eens een 
lesje te leren over wat 
echte vriendschap is... 
en mode natuurlijk!

I now 
pronounce 

you:
Chuck and 

Larry
Chuck Levine (Adam 
Sandler)  en Larry 
Valentine (Kevin James) 
zijn de trots van hun 
b ra n d w e e r ka z e r n e . 
Twee echte kerels die 
altijd zij aan zij alles voor 
elkaar over hebben. De 
nuchtere weduwnaar 
Larry wil maar één ding 
en dat is zijn gezin be-
schermen. Zijn vriend 
Chuck wil ook maar één 
ding: genieten van zijn 
vrijgezellenbestaan. 

De dankbare Chuck 
staat bij Larry in het krijt 
omdat die bij een brand 
zijn leven heeft gered. 
En Larry wil hem die 
schuld flink laten inlos-
sen wanneer bureaucra-
tische regeltjes het hem 
onmogelijk maken om 
zijn eigen twee kinderen 
tot begunstigden van 
zijn levensverzekering te 
benoemen. Chuck hoeft 
alleen maar te tekenen 
op een paar formulieren 

dat hij de partner van 
Larry is. Gemakkelijk. 
Niemand hoeft het te 
weten. 

Maar wanneer een 
overijverige contro-
leur bij een steekproef 
achterdochtig wordt, 
wordt het een plaatse-
lijk schandaal en wordt 
het van vertrouwelijk 
tot voorpaginanieuws. 
Gedwongen om een ver-
liefd, pas getrouwd stel 
te spelen, moeten Chuck 
en Larry nu een hilarisch 
toneelstuk van huiselijk 
geluk onder één dak 
gaan opvoeren. 

Nadat ze de verplichte 
huwelijksreis hebben 
overleefd en het gevaar 
van ontdekking hebben 
ontlopen, ontdekken de 
goedbedoelende oplich-
ters dat het elkaar bij-
staan in nood de echte 
basis is van een gezin.

Haaibaai
Nadat zijn ouders ge-
vangen zijn door een 
vissersboot blijft het 
visje Pi alleen achter. 
Hij komt onder hoede 
van zijn tante Pearl die 
leeft in het exotische 
rif. Daar laat Pi zijn ver-
liefde oog vallen op het 
schattige visje Cordelia. 
Maar de kleine vis is niet 
opgewassen tegen de 
enorme bullebak Troy, 
een haai die haar ook 
het hof maakt en daar-
bij ook nog eens het 

hele rif in een angstige 
greep houdt. Wie niet 
sterk is moet slim zijn. 
Om Cordelia voor zich te 
winnen moet Pi de haai 
te slim af zijn. Daarbij 
krijgt hij onverwachts 
hulp van een vechtlus-
tige schildpad. 
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De krant 
lezen op 
internet?

www.zandvoortsecourant.nl

Kom naar de Open Asieldag!

Door Mitzi Maas

Het casco van het nieuwe 
dierentehuis is achter het be-
staande asiel gebouwd, zodat 
de opvang van zwerf- en af-
standsdieren tijdens de bouw 
door kan gaan. Volgens de plan-
ning opent de nieuwbouw me-
dio januari 2008 haar deuren.

Een leuke middag 
voor jong en oud
Neem een kijkje in de nieuw-
bouw en laat u informeren 
over bijvoorbeeld de kwa-
liteitseisen waaraan een 
Landelijk Erkend Asiel moet 
voldoen. Er is een deskundige 

aanwezig die gratis advies 
geeft over (vreemd) gedrag 
van uw kat. De jeugdclub van 
de Dierenbescherming, de Kids 
For Animals, houdt een rom-
melmarkt en speelt spelletjes 
met de jeugdige bezoekers. 
Ook kunnen dierenvriendjes 
zich laten schminken of dol-
len op het springkussen.

Liefde op het eerste gezicht
Bent u bang om op de Open 
Asieldag in een impuls een 
hond of kat mee naar huis te 
nemen? Op deze dag worden 
geen dieren uitgegeven, zodat 
u geen ongeplande gezinsuit-
breiding zult krijgen. Mocht u 

Op 7 oktober wordt in het asiel aan de Keesomstraat 5 de jaar-
lijkse open asieldag gehouden. Namens alle dieren bent u van 
harte uitgenodigd om tussen 12.00 en 16.00 uur een kijkje te 
komen nemen in het Kennemer Dierentehuis. Niet alleen in 
het ‘oude’ asiel maar ook de nieuwbouw is te bezichtigen. 

De nieuwbouw van het Kennemer Dierenasiel is bijna gereed, de oplevering staat gepland in januari 2008

die dag verliefd worden op een 
paar trouwe hondenogen of 
die lieve kattenkop, dan kunt 
u het dier wel reserveren en 
later met de asielmedewerker 
uitzoeken of u samen lang en 
gelukkig zult leven.

Collecte
Zoals ieder jaar gaan ca. 35 

vrijwilligers van de Dieren-
bescherming in de week van  
1 t/m 7 oktober de Zandvoortse 
deuren langs met de collecte-
bus. Een inmiddels bekende 
collectant met een groot 
hart voor dieren is Marcello 
Maurras. Vanwege een han-
dicap loopt hij niet langs de 
deuren, maar zit in de collec-

teweek met zijn bus op het 
bankje in de hal van Albert 
Heijn. Stop dus niet direct 
de portemonnee weg als u 
de kassa gepasseerd bent! 
Marcello en zijn 34 collega-
collectanten, maar ook Binkie, 
Moortje, Saartje en alle andere 
dieren danken u alvast harte-
lijk voor uw gulle gift!  

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Toch is kickboksen niet 
de grootste activiteit bij 
AFAFA. Dat zijn fitness 
en aerobics, welke in een 
grote verscheidenheid 
(cardio, spinning, steps, 
bosu, rugscholing) wor-
den aangeboden. Naast 
de gelegenheid tot 
vrije training worden er  

Drie weken geleden liet hij kickbokser Sergio Menig 
in de tweede ronde tegen een loepzuivere opstoot 
aanlopen waardoor het gevecht met een knock-out 
werd beslist. Afgelopen zaterdag was de beurt aan 
routinier Marion Kershout, om met een vernieti-
gende rechtse ‘cross’ voor enige tijd het canvas van 
de ring op te zoeken. Leroy Kaestner is in vorm en tot 
dusverre heeft nog niemand hem kunnen stoppen.

’s morgens en ’s avonds 
lessen aangeboden waar 
leden naar eigen keuze 
vrij aan mee kunnen 
doen. Alles is immers in-
clusief. De contributie van 
€ 55 per kwartaal (excl. 
inschrijfgeld) maakt de 
financiële drempel erg 
laag. De afgelopen jaren 

AFAFA draait door

Vaste bespeler van de 
baan is Golfclub Sonder-
land, een bij de Neder-
landse Golffederatie 
aangesloten vereniging. 
De club is in 1988 opge-
richt en kent rond de 300 
leden. Een kleine club, 
waar iedereen elkaar 
kent, en waar goed en 
gezellig golf wordt ge-

speeld. De club neemt 
deel aan de NGF com-
petitie, organiseert een 
variëteit aan eigen com-
petities en organiseert 
toernooien en grote 
evenementen. En voor 
wie wel eens op een an-
dere golfbaan wil spelen, 
organiseert de club voor 
haar leden wedstrijden 

Golfclub Sonderland
op de mooiste golfba-
nen in Nederland. 

De golfclub is geen ei-
genaar van de baan. Om 
van de baan gebruik te 
kunnen maken is het 
nodig om een jaarkaart 
te kopen bij de stich-
ting. De jaarkaart voor 
2007 kostte: € 449. Met 
het lidmaatschap van 
Sonderland verzekert 
u zich, door de beta-
ling van de contributie 
(€50) en de jaarlijkse 
bijdrage voor de NGF  
(€ 17), van de diensten 
van de club. Het hele 
pakket kost u dus iets 
meer dan € 500 per jaar. 
Daarvoor heeft u het recht 
om het hele jaar door te 
spelen, kunt u meedoen 
aan alle clubcompeti-
ties en aan alle toer-
nooien. Maar ook wordt 
uw handicap officieel  
geregistreerd, ontvangt 
u de NGF kaart, het 
clubblad en 10x per jaar 
het blad Golfjournaal. 
Meer informatie kunt 
u vinden op de website 
www.sonderland.nl. 

wisten dan ook bijzonder 
veel Zandvoorters de weg 
naar de Brugstraat 15-17 
te vinden. Dit bewijst dat 
Zandvoort wel degelijk een 
sportieve gemeente is.

Op dit moment loopt 
AFAFA wel tegen de 
grenzen van zijn succes 
op. Mede door de enorme 
belangstelling waar zij 
zich in mogen verheugen, 
is ruimte de beperkende 
factor. Dit is de reden dat 
zij zich het laatste jaar 
niet actief hebben ge-
richt op ledenwerving. Zij 
hopen dat het gemeente-
bestuur inziet dat AFAFA 
een functie heeft in het 
actief bewust maken van 
mensen voor de verant-
woordelijkheid van een 
gezonde levensstijl en 
de begeleiding hiervan. 
Als één van de populair-
ste sportverenigingen /-
stichtingen zou een goe-
de locatie voor deze club 
een punt op de agenda 
moeten zijn. Vooralsnog 
wachten ze gespannen 
af. AFAFA, Brugstraat 15-17, 
Zandvoort. Tel. 5717814.

Midden in het Zandvoortse duingebied ligt een 
prachtige 9-holes-golfbaan: die van Open Golf Zand-
voort. Het is een baan met relatief grote hoogtever-
schillen met afslagen naar beneden en naar boven. Er 
zijn enkele blinde holes en de hindernissen bestaan 
uit water, diepe potbunkers, flinke duinglooiingen en 
soms onverbiddelijke rough. En dan is er de wind die 
de baan van dag tot dag steeds weer anders maakt. 
Kortom, een zeer gevarieerde baan.  

kickboksen: Leroy Kaestner (r) in actie

Ook alle wekelijkse 
ZandvoortPas 
aanbiedingen staan 
op internet:

www.zandvoortpas.nl

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-��39 �478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

In het voorjaar werd het eerste (gemengde) team van Sonderland
ongeslagen kampioen in de NGF Regiocompetitie

Restaurant
De Heeren 

van Zandvoort

ZEESTRAAT 36 TEL. 023-5734001

DE HEEREN VAN ZANDVOORTRestaurant
De Heeren 

van Zandvoort

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis! Violen – Erica’s
Vanaf 1 september dinsdags weer gesloten.

3 t/m 7 Oktober 
WEEK van de ZEE

Deze week is het vis wat de chef maakt



Alles voor in en 
om het huis.

Pashouders op alle 
artikelen 5% korting.

Chateau de Chevalière renaissance 2005
Op hout gelagerd, geweldig van smaak

per fle s € 8,95
6 halen = 5 betalen

24 halen = slechts 15 betalen

september: 4 Varkensschnitzels: € 5,00
Hele maand oktober:

tamme konijnenbouten
heel kilo € 9,95

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

Deze week bij Funnyvlaai:
De ananas speciaalvlaai  

van 12,95 voor 11,50
ZandvoortPashouders een 

punt en koffie/thee voor €3,= 
 Passage 7 / Van Fenemaplein 

(naast Dorsman verz.)
tel: 023-5735023

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting op de nieuwe
collectie kleinmeubelen

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:
10% Korting 
op Puma sokken
Nieuw in Nederland: 
Quirelli schoenen 
van visleer met energiezolen

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Na vele verzoeken nogmaals: 

€ 25,- betalen en
voor € 50,- huren

De hele maand september
Niet in combinatie met andere acties

TEGOEDBON 
VOOR 1  GRATIS 

ZANDKORRE L

Bestel nu de Zandvoortpas

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 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.

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Voor ZandvoortPashouders 5% Korting 
op de nieuwe collectie winterjassen

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Nostalgie: de legende van de jeep
“Poh, Tuut, Piep, daar heb je de jeep, daar heb je de jeep, van 
Jansen.” In 1948 vertelt cabaretier Toon Hermans over een uit-
zonderlijk voertuig. De jeep kent een bewogen geschiedenis.

Er werden meer dan 
700.000 exempla-
ren gebouwd van 
de Willys MB 4WD. 
De productie van 
de uitzonderlijke 
auto werd in 1941 
begonnen.

Legervoertuig
De Jeep was gebo-
ren. De soldaten 
waren enorm en-
thousiast over het 
wonder op wielen. 
Legerwoordvoerder 
Ernie Pyle zei ooit: 
“Ik denk niet dat we 
de oorlog door hadden kun-
nen komen zonder de Jeep. 
Betrouwbaar als een hond, 
sterk als een paard en wend-
baar als een geit. Hij kan twee 
keer meer hebben dan waar-
voor hij ontworpen is en als 
je hem gewend bent, rijdt hij 
niet eens zo slecht.”

Willys-Overland
Enkele jaren vóór de twee-
de wereldoorlog werd in 
Amerika gezocht naar een 
vervanger van de motor met 
zijspan. Hoewel er meer dan 
honderd bedrijven waren die 

auto’s produceerden, namen 
slechts drie fabrikanten de 
uitdaging aan. Uiteindelijk 
bleek het model MA van 
Willys-Overland als beste uit 
de test te komen. 

Herkomst naam
Over het ontstaan van de 
naam doen verschillende ver-
halen de ronde. De naam zou 
zijn ontstaan door de afkor-
ting G.P. (General Purpose). 
‘GiePie’ werd uiteindelijk 
verbasterd tot ‘Jiep’. Ook gaat 
het verhaal dat een testpi-
loot het voertuig Jeep had 

genoemd. Dit omdat hij in 
een stripverhaal uit 1936 on-
der de indruk was van de oer-
sterke tekenfilmheld Popey. 
De film ging over Eugene the 
Jeep. Eugene is een wezen-

tje uit de vierde 
dimensie. Hij 
overwint alle 
hindernissen en 
verricht kleine 
wonderen.

Allemansvriend
In de Tweede 
Wereldoorlog 
werd de jeep 
overal en door 
iedereen voor 
allerlei klussen 
ingezet . Het 
voertuig bleek 
probleemloos, 
zowel in gebruik 

als onderhoud. Echt wezen-
lijke kennis van autotechniek 
was voldoende om het ding 
aan het rijden te houden. 
Zoals de Amerikaanse sol-
daten zeiden: Just Enough 
Elementary Parts (JEEP).

Merknaam
Pas in 1950 werd merk Jeep 
gedeponeerd in zowel de 
Verenigde Staten als in het 
buitenland. Tot dan kwamen 
de Jeeps op de markt onder 
de merknaam Willys. Nu is 
Jeep een gedeponeerd merk 
van Daimler Chrysler.

Internet opent werelden
Méér sociale contacten en minder eenzaamheid. Internet 
brengt een nieuwe wereld binnen de eigen kamer. Verras-
sende sociale contacten ontstaan en contacten met de eigen 
(klein)kinderen bloeit op.

Veel 55-plussers zeggen dat er 
een wereld voor hen opengaat. 
Steeds meer ouderen leren de 
zegeningen van de computer 
en het internet kennen. Dat 
blijkt uit een onderzoek van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) naar het computerge-
bruik van senioren.

Minder eenzaam 
Volgens het rapport hebben 
senioren door internet het 
gevoel erbij te horen en mee 
te gaan met de tijd. Dankzij in-
ternet hebben ze meer sociale 
contacten en zijn ze minder 
eenzaam. Zoals te verwach-
ten blijkt met het klimmen 
der jaren het computerbezit 
af te nemen. Toch heeft van de 
groep tussen de 65 en 74 jaar 

meer dan de helft een pc. Bijna 
de helft van hen heeft ook een 
internetverbinding.

Engelse termen
Populair onder senioren is het 
e-mailen met familie en ken-
nissen. Verder het informatie 
zoeken op internet en het 
brieven schrijven. De Engelse 
termen in veel computer-
programma’s en op internet 
bezorgen sommigen hoofd-
brekens. Het SCP vraagt zich 
af of vooral jongere senioren 
het zich kunnen permitteren 
om van internet geen gebruik 
te maken. Zeker door het op-
komen van e-mailen, internet-
bankieren en andere internet-
diensten van ondermeer de 
overheid. 

Alles over erfrecht
Als een familielid sterft brengt dat veel regelwerk met  
zich. Er moeten dingen gebeuren waar meestal weinigen ervaring 
mee hebben. En dat terwijl iedereen ook nog eens verdrietig is.

Ongevraagd kan iemand ver-
antwoordelijk worden voor de 
bezittingen en schulden van 
een overledene. Naast verwar-
rende gevoelens brengt dat al-
les veel geregel met zich mee. 

Erfgenaam 
Een sterfgeval drukt de familie 
met de neus op het erfrecht. 
Soms zonder het te weten 
kan iemand erfgenaam blij-
ken te zijn. Er bestaat geen 
recht waarbij zoveel narig-
heid en conflicten kunnen 

ontstaan. Door het verdriet 
en de gevoelens zijn reacties 
onvoorspelbaar. Iedere betrok-
kene doet en denkt anders dan 
‘normaal’. Een erfenis brengt 
lang niet altijd het beste in 
mensen boven.

Hoop geregel
Een erfgenaam moet zorgen 
voor een belastingaangifte. 
En wat te doen met een erfe-
nis die uit schulden bestaat? 
Abonnementen en lidmaat-
schappen moeten worden 

Thuiszorg mee op vakantie
Een schoolvoorbeeld van hulp die méé verhuist. Dergelijk 
zorgtoerisme brengt Hilversum in de praktijk. Alleen een dosis 
inventiviteit en goed ondernemerschap zijn nodig.

De gemeente Hilversum zet 
in haar economische beleid 
sterk in op zorgtoerisme. De 
vergrijzing positief benade-
ren. Recreëren niet alleen 
aantrekkelijk maken, maar er 
ook voor zorgen dat iedereen 
kan meedoen.

Bemiddelingsbureau
Hulpbehoevende mensen 
gaan vaak niet meer op va-
kantie omdat ze die zorg niet 
kunnen missen. “Daar wil be-
middelingsbureau Zorgsam 
verandering in brengen”, 
aldus initiatiefneemster 
Marleen van Sambeek. Eén 
van de vele vakantiereacties 
op internet: “Leuk gezellig 
hotel, mijn ouders zijn daar 
ontvangen met kerst. Mijn 
vader heeft daar verzorging 
op de kamer gekregen via de 
thuiszorg, geregeld door be-
middelingsbureau Zorgsam. 
Dit was super geregeld.” 

Verzorging op hotelkamer 
Ook hotel De Witte Bergen in 
Hilversum biedt de extra ser-
vice nu aan. Praktisch houdt 
dit in dat ouderen en licht ge-
handicapten hier thuiszorg in 

de privacy van de eigen hotel-
kamer krijgen. Het hotel gaat 
daarvoor een samenwerking 
aan met Zorgsam, die op haar 
beurt thuiszorgorganisaties 
uit de regio inschakelt. Ook 
voor de mantelzorger bete-
kent de hulp een onbezorgd 
vakantieplezier; even stoom 
afblazen.

Buitenland
Inmiddels bemiddelt Zorgsam 
de vakantiezorg voor ongeveer 
twintig hotels in Nederland, 
waaronder hotels op de 
Veluwe en in Valkenburg. 
Daarnaast kunnen vakantie-
gangers zorg op maat krij-
gen in hotels langs de hele 
Spaanse Costa. Van Sambeek: 
“Als mensen in Nederland een 
zorgindicatie krijgen, geldt 
die ook in buitenland. Zorg 
wordt dan ook daar vergoedt.” 
Zorgsam is het zorgbemid-
delingsbureau dat de zorg-
verlening regelt, die nodig is 
tijdens het verblijf in het ho-
tel. De betaling van de zorg is 
geregeld via de AWBZ, zoals 
de cliënt dat thuis al gewend 
was. Bron: Thuiszorg Gids en 
Zorgsam.nl.

opgezegd, instanties zoals 
pensioenfondsen dienen op 
de hoogte te worden gesteld. 
De woning moet leeggeruimd 
worden en de inboedel moet 
worden verdeeld. Ook de bank-
zaken moeten worden gere-
geld. Als er een laatste wil is, 
vindt de vererving volgens het 
testament plaats. 

Hulp op internet
De site www. erfwijzer.nl is 
een wegwijzer in het doolhof 
van het erfrecht. Er wordt ver-
wezen naar deskundigen. Ook 
op het juridisch gebied duiken 
problemen op. Internetsites 
kunnen dan hulp bieden, zoals 
notaris.nl en belastingblad.nl.

Model MA van Willys-Overland

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
particuliere 
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke 
zandkorrels €�0,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
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

.................
Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/week-

end. Rep-it, 
totaal service 

voor computergebruikers.  
023-5719666 of 
06-44696001. ;

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

Oppas gezocht: 
Wij zoeken voor 1 
dag in de week, 

donderdag, 
een lieve betrouwbare 

oppas. 
Tel. 06-53216835.

 Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 (Zandvoort) 
Wie heeft mijn 

spijkerjack
gevonden? 2 Weken 

geleden verloren, waar-
schijnlijk in Zandvoort 

Noord. Donker met 
goudkleurige drukkers. 

Tel. 06-18399595
.................

Gevraagd: 
gebruikte kinderboeken 

voor actie tbv school 
OBS De Duinroos. 

Inleveren voor 8/10. 
Informatie via 
tel. 5740002

 .................
Drink jij ook 2 liter 

water per dag?
Wil jij dan niet 

weten wat er in je 
drinkwater zit?
De laatste tijd 

worden er steeds meer 
stoffen in water 
gevonden die er 

niet in horen.
Bel voor een test: 

06 54357575

ZANDKORRELS

Te huur: 
zit/slaapkamer met 
gebruik van keuken, 

douche, toilet en 
TV. Eigen opgang. 

Zandvoort, tel. 5716017

Thuispedicure 
Zandvoort. 

Pedicure aan huis 
heeft nog tijd voor u! 

Tel. 06-48791471. 
Lid Provoet

Uw huisdier op de foto
Op 4 oktober is het nationale dierendag. Om dat te 
vieren kunt u uw huisdier laten fotograferen door 
een professionele fotograaf. De actie is georgani-
seerd door Dierenspeciaalzaak Dobey, in samen-
werking met foto Menno Gorter. 

Klanten van Dobey Zand-
voort ontvangen vanaf 
heden tot en met 4 ok-
tober bij de kassa een 
waardebon waarmee 
ze bij Menno Gorter hun 
huisdier kunnen laten 
fotograferen. Bovendien 
krijgt elke klant bij be-
steding van minimaal 
€15,00 een leuke die-
renagenda kado. “Op 

4 oktober hebben we 
leuke dierendagcadeau-
tjes zoals een snackpak-
ket voor de hond (flesje 
kwispelbier met patat 
en/of hotdog, red.) en 
natuurlijk krijgen de 
dieren op 4 oktober een 
leuk/lekker cadeautje 
van ons”, vertelt eige-
naresse Eugenie van 
Dobey Zandvoort.

A1 weekendje weg
Paddenstoelendag
Wil je aankomend week-
end ver weg van alle 
drukte in Zandvoort? 
Dat kan! Want op zon-
dag 30 september is op 
Landgoed Elswout een 
paddenstoelendag ge-
organiseerd voor de hele 
familie. Er is een diale-
zing van 20 minuten die 
vanaf 11.00 uur ieder heel 
uur start. Voor kinderen 
(zonder begeleiding) 
vanaf 4 t/m 10 jaar is er 
een excursie van ca. 1 uur. 
Aanvang 11.30, 12.30, 13.30 
en 14.30 uur. Er is een 
puzzeltocht voor kinde-
ren met begeleiding, een 
knutseltafel en sprook-
jesfiguren in het bos. Er 
zijn meerdere excursies 
tegelijk. Entree Elswout 
is via het poortgebouw 
aan de Elswoutslaan 
12a, Overveen. Kom bij 
voorkeur op de fiets. Het 
parkeerterrein links van 
het poortgebouw is snel 
vol en er mag niet in de 
omgeving langs de weg 
geparkeerd worden. 
Toegangskaart Elswout 
(€ 0,50) is verplicht. 

Open huis
Als u toch naar Elswout 
fietst, ga dan ook even 
langs het Wooncentrum 
A.G. Bodaan in Bentveld. 
Daar is, in samenwer-
king met het Oranje 
Fonds, een ‘open huis’ 
op zondag 30 septem-
ber. Eigenlijk is het meer 
een gezellige ontmoe-
tingsdag voor bewoners 
met buurtbewoners en 
Zandvoortse inwoners. 
Tijdens deze georgani-
seerde middag opent 
dorpsomroeper Klaas 
Koper om 14.30 uur het 
internetcafé. Tevens is 
er informatie over het 
vrijwilligerswerk in de 
Bodaan waarbij u de be-
woners blij maakt wan-
neer u zich als vrijwilliger 
aanmeldt. De middag 
begint om 14.00 uur met 
koffie/thee met iets lek-
kers. Van 15.00 tot 16.00 
uur is er een optreden 
van zanger Erwin Fillee 
met allerlei populaire 
melodieën. Om 16.30 uur 
wordt de middag beëin-
digd met een hapje en 
een drankje. 

Kledingbeurs Duintjesveld
Op donderdag 4 en vrij-
dag 5 oktober a.s. organi-
seert de Zandvoortsche 
Hockey Club weer de 
halfjaarlijkse kleding-
beurs voor modieuze 
(gedragen) winterkle-
ding voor dames en 
kinderen 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 zon-
der vlekken en/of gaten 

te zijn. Er mogen maxi-
maal 25 stuks per klant 
ingeleverd worden. De 
(inbreng)inschrijfkosten 
bedragen €1,50. De ver-
koop vindt plaats op 
donderdagavond tussen 
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 in-
brengster/er. Afrekenen 
en ophalen van de niet 
verkochte goederen is 
op vrijdagmiddag tussen 
17.00 en 18.00 uur.

Sportraad
 

Komende woensdag 3 oktober 
vergadert de Sportraad 

in het openbaar. 
Locatie: Vergaderruimte Korver Sporthal
Adres: Duintjesveldweg
Aanvang: 19.30 uur
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Kinderboeken-
week 2007:

De 53ste Kinderboekenweek 
vindt plaats van 3 tot en met 
13 oktober en staat in het te-
ken van geheimen. Bibliotheek 
Duinrand organiseert twee 
geheimzinnige middagen.

Voor  kinderen tot 6 jaar wordt 
er op woensdagmiddag 3 ok-
tober voorgelezen uit het be-
kroonde boek: ‘Lola en de lease-
kat’ van Ceseli Josephus Jitta 
(Zilveren Griffel). Daarna kun-
nen de kinderen geheimzinnig 
tekenen, kleuren en knutselen. 
Voor kinderen vanaf 6 jaar is er 
op woensdagmiddag 10 okto-
ber een ‘geheimen-speurtocht’ 
in de bibliotheek, langs allemaal 
boeken waarin dingen verstopt 
zijn. De kinderen gaan aan het 
werk met geheimschrift , ge-
heimtaal leren en nog veel 
meer geheimzinnigs doen.

Gouden Zonnebloeminsigne

door Nel Kerkman

De jaarlijkse middag voor 
ouderen in de Calvijnzaal, 
met dia’s van Marcel Meijer, 
werd plotseling onderbro-
ken. Een zeer verbaasde 
Sandra Kluyskens, secretaris 
van de afdeling Zandvoort, 
werd gevraagd om naar vo-
ren te komen om de gou-
den insigne in ontvangst 
te nemen. Maar niet alleen 
Sandra werd in het zonnetje 
gezet ook het bestuur Herma 
Bluijs, Marjan Mettes en Wil 
Hilbers kregen voor hun 15 ja-
rige en 10 jarige diensten de 

zilveren zonnebloeminsigne 
opgespeld door Ton de Kleijn, 
districtshoofd Noord Holland 
Midden/Zuid. 

Weer feest
In zijn toespraak benoemde 
De Kleijn nog eens de kwali-
teiten van Sandra Kluyskens. 
“Al meer dan 25 jaar is 
Kluyskens als vrijwilliger ac-
tief in de Zonnebloem. Ze is 
serieus en enthousiast en 
denkt actief en creatief mee 
over allerlei nieuwe activi-
teiten binnen de vereniging. 
Afgelopen jaar heeft ze ac-
tief meegewerkt aan de zgn. 

Het feest kan niet op bij Zonnebloem afdeling Zandvoort. 
Eerst de Gouden Zonnebloem winnen voor een geweldig 
leuke activiteit georganiseerd daags voor Nationale Zie-
kendag. Dan ook nog eens een insigne uitgereikt krijgen 
voor een 25 jarig jubileum.

Zomerzesdaagse van de re-
gio Zuid Kennemerland. Bij 
de insigne hoort ook de ere-
penning en een oorkonde.” 
De dames Bluijs, Mettes en 
Hilbers, die met veel plezier 
meegewerkt hadden aan de 
overval van Sandra, werden 
onverwachts zelf ook naar vo-
ren gehaald. Drie beduusde 

dames werden door voorzit-
ter Thea de Roode verrast 
met de zilveren insigne. Na 
het applaus van alle aanwezi-
gen werd er met een glaasje 
advocaat plus slagroom 
geproost op het zoveelste 
Zonnebloemfeest. Het is dit 
jaar wel het laatste feestje 
vertelde de voorzitter.

Sandra Kluyskens krijgt een gouden insigne opgespeld                   Foto: Rob Bossink
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De adverteerders van deze week

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Auto Strijder
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Restauarant Bonito

Cense en van Lingen
Center Parcs
Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Comité Organisatie Shanty- en
 Zeeliederenfestival Zandvoort

Danzee
De Heeren
Dobey 
Fysiotherapie 
 de Boer en Zwart
GBZ
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.

Harocamo
IJzerhandel Zantvoort
Momentum Advies en 
 Coaching
Netexpo Internet  BV
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Provincie Noord-Holland

Basketbal

Gebrek aan lengte nekt Lions dames

Pas na zes minuten spelen 
bracht Jennifer Schoone na-
mens Lions de eerste punten 
op het bord. De voorsprong 
liep daarna snel op tot 8-1, 
maar naarmate de eerste pe-

riode vorderde kwam Akrides 
terug, waardoor bij het in-
gaan van de tweede tien 
minuten Lions nog slechts 
drie punten voorsprong had, 
10-7.

Het damesteam van Lions heeft zaterdag de eerste wedstrijd 
van de basketbalcompetitie met 41-46 verloren van het IJmui-
dense Akrides. In de ploeg van coach Johan Beerepoot waren 
drie nieuwe gezichten te zien. Jennifer Schoone en Henriëtte 
Geurtse maakten voor het eerste hun opwachting, terwijl 
Wendy Bluijs na een jaar afwezigheid, waarin ze speelde in 
Frankrijk, terugkeerde op het oude nest.

Aan het einde van de tweede 
periode nam Akrides via 12-
12 een 15-18 voorsprong. Een 
voorsprong die na rust in de 
derde periode gestaag groeide 
zonder dat Lions daar iets te-
genover kon stellen. De 24-37 
achterstand was misschien 
iets te geflatteerd, maar een 
feit was dat Akrides in deze 
fase van de wedstrijd minder 
slordig met de kansen om-
sprong dan Lions.

In de vierde en laatste periode 
zette Lions alle zeilen bij om 
de score een beter aanzien 
te geven. Dat lukte slechts 
gedeeltelijk, maar tegen het 
eind van de wedstrijd was de 
achterstand verkleind tot vijf 
punten. Uiteindelijk werd het 
een 41-46 nederlaag, niet in 
de laatste plaats omdat de 
Zandvoortse aanvalsters te 
veel scoringskansen onge-
bruikt lieten en door gebrek 
aan lengte in de rebound 
zowel aanvallend als verdedi-
gend te kort schoten. 

Martine Loos wordt zwaar op de huid gezeten

Basketbal

Lions heren rollen Akrides op

De heren hebben dit seizoen 
een behoorlijke stap terug 
moeten doen. Na afloop van 
het vorige seizoen viel het 
team, dat in de rayon 1e klasse 
speelde, uit elkaar. Het toen-
malige tweede team kwam in 
aanmerking om de opengeval-
len plaats over te nemen maar 
de spelers vonden zich daar-
voor niet goed genoeg. Zij wil-

den in de district 2e klasse blij-
ven spelen en aldus geschiede, 
helaas voor de vereniging. Om 
weer op het oude niveau terug 
te keren, zal er vier (!) keer ge-
promoveerd moeten worden.

Lions startte goed, al in het 
eerste kwart werd er een voor-
sprong van 13 punten geno-
men. Een voorsprong die in het 

Het nieuwe eerste herenteam van Lions is de competitie 
overtuigend begonnen. In een van Lions kant sterke wedstrijd 
werd Akrides 6 met 71-47 terug naar IJmuiden gestuurd.

tweede kwart was opgelopen 
tot 20 punten (40-20). Ook het 
derde kwart was voor onze 
plaatsgenoten die in Sander 
Verboom een levensgevaar-
lijke forward in huis hebben, 
getuige zijn 24 punten. Het 
laatste kwart lieten de gasthe-
ren de teugels wat vieren en 
kon Akrides terugkomen tot 24 
punten verschil. Eindstand: 71-
47. Lions is duidelijk een maatje 
te groot voor deze klasse. Met 
name als Niels Crabbendam 
terugkomt, ziet het er voor 
deze heren goed uit.

Test op Silverstone geeft A1 Team 
Nederland veel vertrouwen 

Na afloop van de laatste trai-
ningssessie op Silverstone  
zei Jan Lammers: “We zijn ei-
genlijk blij met de gegevens 
die we de afgelopen dagen 
hebben verzameld. Gisteren 
lag de nadruk vooral op de 
prestaties. In de ochtend wa-
ren we de snelste, aan het eind 
van de dag derde overall. De 
middag gebruikten we voor 
een back to back test om te 
bevestigen of de verandering 
van ’s ochtends ook echt een 
verbetering was. Dit schepte 
vertrouwen voor Zandvoort. 
Vandaag hebben we ons ge-
concentreerd op Arie zo goed 
en comfortabel mogelijk in 
de auto te laten zitten, hij is 
immers langer dan Jeroen en 
daarnaast vooral bezig ge-
weest met verschillende race 
set ups voor Zandvoort.”

Ambities genoeg bij de coureur die vorig jaar rond deze tijd 
furore maakte in de eerste A1GP race ooit op het Circuit Park 
Zandvoort. “We gaan voor het kampioenschap”, aldus Jeroen 
Bleekemolen, “als dat niet je doel is, dan kun je er beter maar 
niet aan beginnen.” Ook Jan Lammers is ervan overtuigd dat 
het kampioenschap erin zit: “We hebben als team belangrijke 
vooruitgang geboekt en zijn erop gebrand om dit jaar goed 
te scoren.” Optimistische geluiden dus uit Noordwijk waar het 
team van Lammers is gehuisvest.

Rookie Arie Luyendijk jr., de zoon 
van tweevoudig Indy-500 win-
naar Arie sr., maakt dit seizoen 
zijn debuut voor Nederland in 
de A1GP. “Ik heb een tijdje ge-
leden voor het eerst met de 
A1GP-auto gereden tijdens het 
evenement Vudel Volgas (een 
driedaags auto- en motor-
sportevenement, red.) en vond 
het super. Toen heb ik mijn 
vader gevraagd of hij Jan eens 
wilde opbellen om te zien of 
er mogelijkheden zouden zijn”, 
vertelt hij glunderend. “De car-
rière van Jeroen had vorig jaar 
een boost nodig en die heeft hij 
gekregen door zijn resultaten 
in de A1-serie”, aldus Lammers, 
“stel dat we Arie hierdoor bij-
voorbeeld in de picture zouden 
kunnen krijgen voor een zitje 
in de Champ Cars, dan zou dat 
natuurlijk super zijn.”

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:

De training op Silverstone stemde tot optimisme

Voetbal (zondag) Voetbal (zaterdag)

Evenwicht in strijd tussen Zandvoort en Schoten

Op het zonovergoten veld van 
Schoten in Haarlem Noord 
kwam Zandvoort bedroe-
vend uit de startblokken. De 
verdedigers lieten zich in het 
eerste kwartier telkens aftroe-
ven en het was te danken aan 
Schoten, dat de opgelegde 
kansen niet wenste te benut-
ten, dat Zandvoort in de eer-
ste helft niet op achterstand 
kwam. Tweemaal werd in vrije 
positie op de lat geknald en 
twee- of driemaal verscheen 
een Haarlemse speler vrij voor 
doelman Sander van der Wal. 
De goallie hoefde vrijwel niet 
in actie te komen aangezien 
de ballen gewoon naast of 
over werden geschoten.

Tegen de verhouding in 
Na een half uur worstelen 
kreeg Zandvoort wat meer grip 
op de wedstrijd. Verdedigend 
werd wat steviger en resoluter 

opgetreden en eindelijk moest 
Schoten aan de bak. In de 40e 
minuut kwam Zandvoort on-
verwachts en tegen de verhou-
ding in op een 0-1 voorsprong. 
Stein Stobbelaar troefde zijn 
tegenstander af en trok met 
de bal aan de voet voorwaarts. 
Op het juiste moment passte 
hij de bal voor de voeten van 
Faisel Rikkers, die de bal fraai 
in het doel plaatste.

Afgekeurde goal
Het begin van de tweede helft 
was sterk van Zandvoortse 
kant. De snelle voorwaartsen 
Michael Kuijl en Billy Visser wa-
ren hun tegenstanders veelal 
te snel af, maar nu stond het 
aluminium de Zandvoorters 
tweemaal een doelpunt in de 
weg. Schoten drong na het 
Zandvoortse offensief weer 
aan, maar doelman Van der 
Wal en de defensie hield het 

In een wedstrijd van de gemiste kansen kwamen Zandvoort 
en Schoten tot een deling van de punten, 1-1. Schoten had 
de strijd in het eerste half uur al kunnen beslissen terwijl de 
mooiste kansen in de tweede helft voor Zandvoort waren.

hoofd koel. De zwakke scheids-
rechter speelde een belang-
rijke rol, en voor Zandvoort 
een negatieve rol. Een fraai 
uitgespeelde aanval werd 
door Kuijl even fraai afgerond 
en Zandvoort leek met een 2-
0 voorsprong de strijd beslist 
te hebben. Nadat de scheids-
rechter naar het midden had 
gewezen, ging hij naar de vlag-
gende grensrechter en na lang 
beraad besloot hij de treffer te 
annuleren. 

In het hectische slotkwartier 
werd de druk wel groot maar 
Zandvoort leek de strijd win-
nend af te sluiten. Toen in bles-
suretijd Marc Hoppe met een 
dijbeen blessure naar de kant 
moest was de organisatie weg 
en schoot Schoten alsnog uit 
een hoekschop de gelijkmaker 
op het scorebord. Gezien de 
openingsfase een mooi punt 
voor Zandvoort maar gezien 
de tweede helft had er meer 
in gezeten. In verband met 
de A1 races komen weekend, 
wordt er niet gevoetbald door 
de Zandvoortse teams.

Met tien man naar de winst

Trainer Pieter Keur moest al 
snel na aanvang van de wed-
strijd wisselen. Geoffrey v.d. 
Broek werd met waarschijnlijk 
een gescheurde kruisband al 
in de zesde minuut vervangen 
door Ferry Boom en Ronald 
Kaales moest zich in de twin-
tigste minuut laten vervangen. 
Hij was al geblesseerd aan de 
wedstrijd begonnen en kon 
niet verder; Bas Lemmens was 
zijn vervanger.

Rommelig
Het zou een wedstrijd worden 
van de foute passes. Beide 
ploegen hadden daar last van 
want ook ZOB had duidelijk 
personele problemen en kon 
niet met de sterkste opstel-
ling beginnen. Door de beide 
wissels aan Zandvoortse kant 
was er een gedeelte van de 
wedstrijd sprake van een onsa-
menhangende ploeg en kon-
den de gastheren een stem-
pel op de wedstrijd drukken. 
De 0-1 kwam dan ook tegen 
de verhoudingen in. Sven van 
Nes mocht, met vijf minuten 
in de eerste helft te gaan, een 
vrije trap vanaf de rechterkant 
nemen en wist de blonde lok-
ken van Boom te vinden, die 
onhoudbaar voor de keeper de 
bal tegen het net kopte.

Vlam in de pan
Na rust probeerden de ploe-
gen er wat meer van te maken 
en ontstond een wat aardiger 
beeld. Zandvoort werd wat 

Het is de zaterdagvoetballers van SV Zandvoort gelukt om in 
Zuidoostbeemster met 10 man van ZOB te winnen. Na een niet 
zo denderende wedstrijd werden er wel drie punten in de tas 
mee terug genomen.

sterker en kon de verdediging 
van ZOB onder druk zetten. 
Ook nu weer kwam de 1-1 te-
gen de verhouding in. Een uit-
val in de 48e minuut van ZOB 
belandde uiteindelijk achter 
keeper Michel van Kampen in 
het net. Nauwelijks tien mi-
nuten waren er gespeeld toen 
de vlam in de pan sloeg. Hans 
Engl liet zich verbaal provoce-
ren en sloeg zijn tegenstander, 
met een terechte rode kaart als 
gevolg. Ook Max Aardewerk 
bemoeide zich ermee en kreeg 
geel voorgetoverd; Zandvoort 
moest met 10 man verder. 
Zoals zovaak is de ploeg met 10 
man in het voordeel, zo ook nu. 
Zandvoort drong steeds meer 
aan en een aantal goede kan-
sen werd gecreëerd. Roberto 
Molina knalde op de paal en 
Boom had beter verdiend toen 
hij, net buiten het strafschop-
gebied, als doorgebroken spe-
ler onderuit werd gehaald. 
Weliswaar een rode kaart voor 
zijn tegenstander maar niet 
meer dan een vrije trap voor 
Zandvoort. Het venijn zat in 
de staart. Uit een rommelige 
situatie kreeg Remko Ronday 
zijn voet tegen de bal en zette 
zijn ploeg op 1-2. Gezien het 
beeld van de tweede helft een 
terechte overwinning voor de 
mannen van Keur. 

Komende week is er, in ver-
band met de A1GP, geen pro-
gramma voor de Zandvoortse 
ploegen.

Zwaargeblesseerd verlaat Geoffrey v.d. Broek het veld 

Handbal

ZSC handbalster rustig naar winst

De overwinning kreeg nog 
meer glans omdat de altijd 
zeer productieve Romena 
Daniëls wegens ziekte ver-
stek moest laten gaat. Door 
de winst gaan de ZSC-dames 
gedeeltelijk aan kop van de 1e 
klasse.

Het duurde ruim zeven minu-
ten voor het eerste doelpunt 
viel. DSOV was de gelukkige 
en wist bovendien de voor-
sprong te verhogen tot 0-2. 
De Zandvoortse aanval zag 
geen kans de uitstekend op 
dreef zijnde DSOV-keepster 
te passeren. Pas na 18 minuten 
was het Debbie Tibboel die het 

eerste ZSC-doelpunt in het net 
schoot, 1-2. Dat doelpunt was 
voor DSOV het sein om er een 
schepje boven op te doen. In 
drie minuten tijd leverde dat 
de Vijfhuizense dames een ri-
ante 1-5 voorsprong op. In de 
laatste vijf minuten van de 
eerste helft kwam de ZSC doel-
puntenmachine langzaam op 
gang. Lucia v.d. Drift (2x) en 
Tibboel reduceerde de achter-
stand tot 4-5. Nadat DSOV op 
4-6 was gekomen, wist Tibboel 
vlak voor rust 5-6 op het score-
bord te brengen.

Na vijf minuten in de 2e helft 
maakte Tibboel gelijk, 6-6. 

Even leek het eerste dames handbalteam van ZSC afgelopen 
zondag in de thuiswedstrijd tegen het geroutineerde DSOV in 
de problemen te komen. De vele trainingen van de afgelopen 
weken door Joop Boukes, waarbij het accent vooral lag op het 
rustig opbouwen van de aanval, leverde in de slotfase uitein-
delijk een 13-12 overwinning op. 

Nadat de Vijfhuizense keepster 
een aantal keren handelend 
moest optreden nam DSOV 
opnieuw een voorsprong, 
waarna V.d. Drift binnen de 
minuut weer gelijk maakte, 
7-7. Nog één keer nam DSOV 
twee punten voorsprong, 7-9. 
Twee doelpunten van Laura 
Koning bracht ZSC halverwege 
de tweede helft de stand op 9-
9. Via V.d. Drift kwam ZSC voor 
het eerst op voorsprong, 10-9. 
Nadat DSOV op 10-10 was 
gekomen zorgde Tibboel met 
twee treffers voor 12-10. Even 
leek het nog mis te gaan toen 
DSOV in de slotminuten terug 
kwam tot 12-12, maar V.d. Drift 
stelde in de laatste minuut de 
verdiende 13-12 overwinning 
veilig. Tibboel scoorde zes keer, 
terwijl V.d. Drift en Koning dat 
respectievelijk vijf en twee 
keer deden. Komend weekend 
wordt er niet gespeeld in ver-
band met de A1GP.

Radio Stiphout
Sailfish Reclame
Slinger Optiek
Take Five
Van der Valk & 
 Swart Notarissen
Willemse  Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

A1 Bijlage:
Auto Strijder
Bruna
Café Neuf
Café Oomstee
Holland Casino
Laurel & Hardy

Parfumerie Moerenburg 
Pole Position
Stichting Eén Zandvoort
Take Five
Toko Bintang
Vrijehuizenmarkt.nl
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• Strak afgewerkt en sfeervol verbouwd 
 4-kamerappartement op de 1e verdieping gelegen
• L-vormige woonkamer met luxe woonkeuken 
• 2 slaapkamers, luxe badkamer o.a. v.v. ligbad en 
 douchecabine met stortdouche
• Evt. inpandige garage te koop voor € 30.000,--
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

 PRINSENHOFSTRAAT 5-B ZANDVOORT
• Luxe maisonnette nabij strand en dorp gelegen
• Ruim dakterras van ca. 40 m2 op het zuidoosten
• Royale woonkamer met openslaande deuren naar het   
 terras, woonkeuken en bijkeuken
• 3 slaapkamers en moderne badkamer
• Evt. inpandige garage te koop voor € 40.000,-
• Woonoppervlakte ca. 140 m2

Vraagprijs: € 498.000,-

 TROMPSTRAAT 5/2 ZANDVOORT
•  3-kamerappartement (v.h. 4 kamers) op de gunstig   
 gelegen 1e etage met prachtig uitzicht over zee
• Twee ruime balkons aan zowel land- als zeezijde
• L-vormige woonkamer met schuifpui naar het balkon
• V.v. dubbele beglazing en aluminium kozijnen/
 schuifpuien en v.v. zonneschermen
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

 TROMPSTRAAT 5/1 ZANDVOORT

 DR. C.A. GERKESTRAAT 89 RD ZANDVOORT
• Nabij de zuidduinen gelegen 30er jaren bovenwoning   
 met ruime zolderverdieping
•  L-vormige woonkamer met erker, haard en openslaande  
 deuren naar het balkon, originele keuken
•  3 slaapkamers en originele badkamer
•  De woning dient gemoderniseerd te worden
•  Woonoppervlakte ca. 86 m2

Vraagprijs: € 169.000,-

 DR. C.A. GERKESTRAAT 141 ZANDVOORT
• Goed onderhouden half-vrijstaande woning met   
 sfeervol aangelegde zonnige achtertuin met achterom
• Oprit voor 4 auto’s en garage
• Op steenworp afstand van de zuidduinen gelegen
• L-vormige woonkamer met openhaard, moderne semi-  
 open keuken, 5 slaapkamers en moderne badkamer
• Woonopp. ca.130 m2 (excl. vliering en garage)

Vraagprijs: € 469.000,-

Vraagprijs: € 237.500,-

 ZANDVOORTSELAAN 12 ZANDVOORT
•  Vrijstaande karakteristiek 20er jaren villa met achtertuin   
 op het zuidwesten met achterom
•  Voorkamer met erker en openslaande deuren naar de   
 voortuin en achterkamer met toegang tot de veranda
•  Souterrain, 3 slaapkamers en knusse zolderverdieping
•  Fraaie bouwstijl uit de 20er jaren
•  Woonopp. ca. 150 m2, perceelopp. 270 m2

Vraagprijs:  € 729.000,-

Vraagprijs:  € 274.900,-  

Breng ook een bezoek aan onze website

www.cvl.nu
voor een compleet overzicht van ons 

woningaanbod !



Kinderspelen
Zaterdagmiddag was er voor 
de kleintjes het een en an-
der rondom de feesttent op 
het Gasthuisplein te doen. Er 
waren echte karts, radiogra-
fisch bestuurbare Lego-auto’s, 
Playstation consoles, een groot 
springkussen, de kleinsten 
konden geschminkt worden en 
rond het middaguur vond een 
geslaagd optreden plaats van 
de populaire popband Chipz. ’s 
Avonds stond de tent vol met 
fans van de groep Buckwheat. 
Deze vijfkoppige Amsterdamse  
band speelt ‘powersoul’ en 
bracht veel covers die het pu-
bliek duidelijk waardeerde. Ook 
hier echter waren er minder 
mensen dan de organisatoren 
gehoopt hadden.

Zondag
The Pianohouse, twee pianis-
ten die verzoeknummers spe-
len die het publiek via biervilt-
jes kan indienen, gaven een 
geweldige show weg. Maar 
ook zij verdienden een veel 
betere opkomst. De stichting 
en de ondernemers hebben 
het hele weekend erg hun best 
gedaan om er een mooi feestje 
van te maken, maar dat de vele 

Zandvoortse 
Courant 

1

Geldig t/m zondag 7 oktober

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	 Bruine	bollen	 € 1.95
•	 Toscaans	donker	€ 1.10

1

Vervolg zie pagina 5

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

11

De Mannetjes
Handhaving

‘Eerst maar zien of de 
nieuwe burgemeester zijn 

college kan handhaven’

Dorsman Assurantiën
voor al uw verzekeringen.

Direct 
geregeld.

www.dorsman.nl
Of bel: 5714534

Mede door de ruimhar-
tige sponsoring van vele 
Zandvoortse ondernemers, was 
het de stichting Eén-Zandvoort 
gelukt om een mooie mix van 
festiviteiten voor te schotelen.

Meet & Greet
Vrijdagavond begon met een 
Meet & Greet. Ongeveer de 
helft van de A1-coureurs wa-
ren op de uitnodiging van 
Eén-Zandvoort afgekomen 
om de fans en de sponsors 
van de stichting te ontmoe-
ten. Natuurlijk ging de meeste 
aandacht naar de Nederlandse 
rijders Jeroen Bleekemolen en 
Arie Luyendijk jr. uit. maar ook 
hun collega’s werd gevraagd 
om op van alles en nog wat 
hun handtekening te zet-
ten. Ondertussen werden de 
sponsors in café Alex door de 
stichting in de watten gelegd, 
met ijskoude wodka en blini’s 
(kleine boekweitpannenkoek-
jes) met Russische kaviaar. 
Het ontlokte een ondernemer 
de woorden: “Eindelijk eens 
een echt Zandvoorts feestje. 
Moeten we meer doen!”

De tribunes en duinen op het circuit zaten volgepakt. Helaas was dat na afloop in het centrum wel anders. Foto: Chris Schotanus

racefans het centrum niet heb-
ben bezocht is erg jammer. 

Strand
Ondanks het mooie zonnige 
in de middag was er voor de 
strandpachters niet veel te 
doen. Naar verhouding was 
het zelfs rustig. Misschien dat 
potentiële strandbezoekers 

Randgebeuren A1GP voornamelijk Zandvoorts feestje

Nieuw in ons assortiment:
Div. soorten cake
Div. soorten Herfst 
chocolade, ook in 
kado verpakking
Amandel speculaas

De evenementen rondom de 
A1GP van afgelopen week-
end waren voornamelijk een 
Zandvoorts onderonsje. Mede 
door het regenachtige weer 
kwamen de raceliefhebbers 
pas op zondag in groten geta-
le naar Zandvoort. Maar ook 
zondagavond waren de circa 
70.000 circuitgangers nauwe-
lijks in het centrum terug te 
vinden. Oorzaak: (weer?) een 
‘zo snel mogelijk weg’ beleid.

Actueel P5 Scholieren te gast bij A1GP
3e jaargang • nummer 40 • 4 oktober 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Actueel P7 Huurders verzetten zich

9 oktober - Geen raadsvergadering!

10 en 11 oktober – De integrale 
commissievergadering bespreekt 
de Programbegroting 2008.

door de verkeersmaatregelen 
werden afgeschrikt om nog 
een paar zonnestralen mee 
te nemen aan het einde van 
het seizoen of dat ze opzagen 
tegen het terugkeren. Jammer 
was het wel na zo een matige 
zomer.

Jeroen Bleekemolen en Arie Luijendijk jr. gingen tijdens de ‘meet and greet’ 
veelvuldig op de foto

Autosport P23 Podiumplek voor Bleekemolen
Cultuur P11 Klaas beste omroeper
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Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

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

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 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:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl 
06-1139 1478
(tevens nabezorging)

Uitgever:
Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

Waterstanden

oktober Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Laag 
water

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

-
-

00.24
01.56
02.39
03.19
03.55

-

4
5
6
7
8
9
10
11

05.24
06.45
08.24
09.54
1 1 . 1 6
1 2 . 2 5
1 3 . 1 7
00.14

10.26
1 1 . 4 6
1 3 . 0 5
1 4 . 1 6
1 4 . 5 5
1 5 . 3 5
1 6 . 1 5
04.29

1 7. 3 5
19.00
20.24
21. 44
22.55
23.34

-
12. 44

22.45
-
-
-
-
-
-

16.48

Strandpaviljoen 23 - Tel. 023 571 57 07

Een hele fijne winter en tot 
volgend jaar bij Club Nautique!

Hoog 
water

Burgerlijke stand
22 septeMBer - 28 septeMBer 2007 
Geboren:
Amy Elisabeth Alicia, dochter van: Veerman, Bastiaan 
en: Taams, Daphne Martine.
Gehuwd:
de Groot, Egbert en: de Jong, Esther Anne.
Faber, Stephan Martijn en: Meester, Nathalie Myra.
Bakker, Friso en: Bersee, Lilian.
Roest, René en: van Iperen, Suzanne. 

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Met dankbare herinneringen aan alles wat zij 
voor ons is geweest, geven wij u kennis van het 
heengaan van onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en oma-grootje

Henriëtte Camek-Donkervliet
-Jetty-

    Amsterdam,          Zandvoort, 
16 februari 1922                   30 september 2007 

 Arnost en Hana
  Radka en Pim
  Remy, Niva
  René en Esther
  Jana
 Henriëtte
  Jary
  Patrick
 Wim en Karla
  Wim en Andrea
  Bart
  Sandra en James

De begrafenis heeft heden plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
A. Camek
De Genestetstraat 11
2041 PL Zandvoort

Column

… is een leven zonder kleur 
erg saai! Ik kan me niet meer 
voorstellen dat, niet zo lang 
geleden, geen kleurenfoto’s 
waren en alleen zwart-wit 
TV’s bestonden. Mensen kle-
den zich in zwarte en grijze 
kleding, zelfs hun haren wa-
ren grijs en grauw. En als je 
een leuke kleur er tegenaan 
gooide? Nou dan was je wel 
erg frivool! 

Tegenwoordig is kleur be-
kennen in. Onlangs kreeg ik 
bij de kapper gratis advies 
welke haarkleur bij mijn huid-
type paste. Diverse gekleurde 
sjaals werden om mijn nek 
gedrapeerd, het resultaat 
was frappant. Weg saaie 
kleur! Met meer kleurnuan-
ces kwam ik, of beter gezegd 
mijn haar, goed uit de verf. 
Tegelijkertijd was ik ook bezig 
met een veertiendaagse ken-
nismaking van mijn 7 ener-
giebronnen (chakra’s) in mijn 
lichaam. Elke chakra heeft z’n 
eigen kleur. De bedoeling is 
dat je twee dagen, de kleur 
van je chakra in kleding en 
eten doorvoert. Zo ontdek je 
welke energiebron wel of niet 
goed is. Op zoek naar kleding 
kwam ik tot de conclusie dat 
blauw en paars nauwelijks te 
vinden zijn in mijn kast. Ook 
bij eten is blauw (behalve als 
je dronken bent) een moeilijke 
kleur. Dan maar een blauwe 
kaars en een blauw servet 
naast mijn blauwe bord. Het 
grappige is dat je na afloop 
bewuster naar mensen en 
hun kleding kijkt. Wat is hun 
favoriete kleur?

Zo zag ik Fred Kroonsberg 
(PvdA) bij de receptie van de 
burgemeester een rode strop-
das dragen en de heren van 
het CDA een groene. De VVD 
bekent niet zo snel kleur en de 
andere partijen zijn zwevend 
in kleurenland. Wat de kleur-
keuze van de burgervader is? 
Daar ben ik nog niet achter. 
Hoewel hij zaterdag een rood 
stropje droeg. Het is trouwens 
ook mijn kleur. Wat verwacht 
je anders van een meisje uit 
het rode dorp? 

Nel Kerkman

Volgens mij…

Cartoon  Hans van Pelt

Wij bedanken iedereen voor
weer een fantastische zomer!

Vanaf begin maart 2008
bent u weer van harte welkom

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl 

Robert en Sandra ten Broeke, 

gefeliciteerd!
Heel veel succes met jullie nieu-

we Brasserie Harocamo!!

Wij gaan jullie overheerlijke 
broodjes en maaltijden ook 

lekker bij ons thuis laten bezorgen.

Nick, Marije, Sofie & Pleun

Familieberichten

ZONDAG 7 OKtOBer 

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Oecumenische dienst, 
ds. mr. J.W. Verwijs en pastor D. Duijves
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
Zie Protestantse gem. Zandvoort
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Kerkdiensten

Eerste Zandvoortse Korendag
Op zaterdag 6 oktober 2007 organiseren The Beach Pop Sin-
gers de eerste editie van de Korendag Zandvoort. Het Zand-
voortse koor zorgt voor een gezellig zangevenement waar 20 
verschillende koren in de Protestantse kerk aan het Kerkplein 
hun beste werk ten gehore brengen.

Alle soorten koren doen mee: 
groot, klein, gospel, popkoren, 
shantykoren, het mag en kan al-
lemaal. Elk koor krijgt ongeveer 
20 minuten de tijd om zich te 
laten horen. Het gaat hier overi-
gens niet om een wedstrijd.

De koren komen uit onder an-
dere Hoofddorp, Leidschendam, 

Beverwijk, Haarlem, Heer-
hugowaard, Zaandam, Katwijk 
en uiteraard zullen ook The 
Beach Pop Singers hun beste 
beentje voorzetten. Het pro-
gramma begint om 11.00 uur 
en zal rond 22.00 uur afgelo-
pen zijn. De toegang is gratis 
en men kan komen en gaan 
wanneer men wil.

Motie Henrion Verpoorten 
nog niet uitgevoerd

De motie, waarin Fred Henrion Verpoorten (VVD) vroeg om de 
rijrichting van de Cornelis Slegersstraat weer terug te draaien, 
is nog niet door het college uitgevoerd. Tijdens de laatste ge-
meenteraadvergadering werd de motie met een overgrote 
meerderheid aangenomen. Henrion Verpoorten vroeg daarin 
om afhandeling binnen twee weken. 

Henrion Verpoorten vraagt nu 
in een brief aan het college of 
zij van plan zijn de motie uit te 
voeren en zo ja, wanneer dat 
gaat gebeuren omdat de ter-
mijn van twee weken allang is 
verstreken. Het antwoord van 
verantwoordelijk wethouder 
Wilfred Tates kwam aan het 
begin van de vergadering 

van de commissie Planning 
& Control. Tates zei dat hij 
de motie zal uitvoeren maar 
kon niet een exacte datum 
aangeven. De kans is groot 
dat indien er niet snel iets ge-
beurd, het college een motie 
van wantrouwen aan de broek 
krijgt omdat de motie bijna 
raadsbreed is aangenomen.

Luchtoefening KNRM

De Zandvoortse afdeling van 
de KNRM heeft maandag 
een oefening gehouden die 
ondersteund werd door een 
SAR-helikopter. Op korte af-
stand voor de Zandvoortse 
kust werden bemanningsle-

den van de reddingboot door 
de helikopter opgehesen, op 
het strand afgezet of uit het 
water opgevist en weer neer-
gelaten. Na een uur verdween 
de helikopter weer richting 
Den Helder.

Agendapunt ‘Handhaving’ 
was inventarisatie

Het agendapunt handhaving van de vergadering 
van de commissie Planning & Control van 26 sep-
tember jongstleden, moet gezien worden als een 
inventarisatie. Dat zei burgemeester Niek Meijer 
als portefeuillehouder. Hij wil geen beleid maken 
op incidenten.

Voordat de kersverse burgemeester zijn antwoord 
gaf, had de commissie al een groot aantal praktijkin-
cident naar voren gehaald. Maar voordat de commis-
sie aan bod kwam, had inspreker V.d. Slik al een hoop 
gal gespuid. Uit zijn betoog kwam naar voren dat, als 
het aan hem ligt, Zandvoort meer een slaapstad dan 
een toeristendorp wordt. Fred Paap (VVD) mocht als 
commissielid het spits afbijten en inventariseerde 
alle disciplines waar handhaving voor nodig is. Hij 
deed dat in een betoog van bijna een kwartier. Bruno 
Bouberg Wilson (OPZ) had ook weer op zijn praatstoel 
plaatsgenomen, getuige zijn meer dan twaalf minu-
ten durende spreekbeurt. Voor Pim Kuijken (PvdA) 
was het vorig jaar al duidelijk dat er wat handhaving 
betreft wel het een en ander mag gebeuren. Hij had 
tijdens de algemene beschouwingen aangedrongen 
om meer geld vrij te maken voor dit onderwerp. Ook 
de andere commissieleden somden een groot aantal 
zaken op die gehandhaafd dienen te worden.

In zijn antwoord als portefeuillehouder onder andere 
verantwoordelijk voor veiligheid, zei Meijer: “Er was een 
cultuur van gedogen en dat kan niet meer. De handha-
ving dient gestructureerd opgezet te worden. Dat kan 
niet van de ene op de andere dag. Ik zal de komende 
maanden met de strategische partners nadenken over 
dit onderwerp en wil door slim inzetten van medewer-
kers al tot een soort handhaving komen. Ik wil echter 
geen verkeerde verwachtingen wekken want de afde-
ling handhaving zal helemaal opnieuw moeten worden 
opgezet en daar hebben we tijd voor nodig.”

Commissie slikt rapportage
over standplaatsen

Er zijn fouten gemaakt, maar wat er uit de bus gekomen is, is 
het hoogst haalbare. Dat was de overheersende mening tij-
dens en na de behandeling van de rapportage over de verde-
ling van standplaatsen voor viskopers. 

De rapportage was opgesteld 
nadat er enkele maanden 
geleden vanaf de publieke 
tribune bezwaren waren in-
gebracht tegen de manier 
waarop familieleden van 
een VVD-raadslid een stand-
plaats toegewezen kregen. 
Bovendien werd voor een 
periode vrijstelling van huur 
gegeven.

Vriendjespolitiek?
VVD fractievoorzitter Fred 
Paap deed een poging de 
zaak zodanig toe te lichten, 
dat felle discussies uit zou-
den blijven. Hij betoogde on-
der meer dat het weliswaar 
niet geheel doorzichtig was 
wat er gepasseerd is, maar 
dat het een en ander het ge-
volg is van een al jaren duren-
de discussie. Maar waar Fred 
Paap poogde aan de zaak zo 
min mogelijk woorden vuil te 
maken, wilde Bruno Bouberg 
Wilson (OPZ) nog met verant-
woordelijk VVD-wethouder 
Wilfred Tates uitgebreid in 
discussie gaan. Deze gaf in 
zijn antwoord aan Bouberg 
Wilson aan naar zijn me-
ning snel en juist gehandeld 
te hebben en het probleem 
binnen vier maanden na zijn 
aantreden te hebben opge-
lost. Dat er sprake zou zijn 
geweest van vriendjespoli-

tiek in het voordeel van zijn 
partijgenoot, zoals destijds 
is gesuggereerd, wierp hij ver 
van zich. Hij had gehandeld 
na een juridisch advies waar-
uit bleek dat de keuze was 
om een aanzienlijke schade-
vergoeding betalen of aan de 
wensen van de familieleden 
van het raadslid te voldoen. 

Heftige woordenwisseling 
De uitleg van Tates en de wij-
ze waarop hij die presenteer-
de viel in verkeerde aarde bij 
de oppositie. Zowel Gert Jan 
Bluijs (CDA) als Joke Draijer 
(GBZ) maakten duidelijk dat 
ze de zaak verder zouden uit-
diepen als de wethouder de 
manier van benadering niet 
liet varen. Het geheel leidde 
tot een heftige woordenwis-
seling tussen Tates en Draijer, 
waarbij aan beide kanten 
de emoties hoog opliepen. 
Voorzitter Nico Stammis riep 
de raadsleden op zich te be-
perken tot de feiten, waarna 
men na nog een paar op-
merkingen uiteindelijk ertoe 
overging om de rapportage 
voor kennisgeving aan te ne-
men, zodat de discussie van 
de baan was. Het betrokken 
raadslid dat deel uitmaakt 
van de commissie nam zoals 
te doen gebruikelijk niet deel 
aan de discussie.
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Vervolg van voorpagina
Toestroom 
Zondagochtend was het al 
vroeg druk op de aanvoeren-
wegen naar Zandvoort. Ook de 
NS zette per uur circa 7000 ra-
cefans af op het Zandvoortse 
station. Uiteindelijk zouden, 
naar telling door de organisa-
tie, in het hele raceweekend 
rond de 83.000 bezoekers de 
kassa’s passeren. Op zich geen 
record maar een heel mooi 
resultaat als men de weers-
verwachting in ogenschouw 
neemt. 

Toch weer afgesloten
Zoals de laatste jaren te 
doen gebruikelijk, gaf de 
kruising Zeestraat/Burg. 
Engelbertsstraat weer en-
kele problemen. In verband 
met de reconstructie van de 
Zeestraat, aanvang maan-
dag 1 oktober, had de aan-
nemer alvast enkel borden 

in de buurt opgeslagen. Eén 
daarvan had als tekst: ‘door-
gaand verkeer gestremd’. 
Om van de nood een deugd 
te maken en geen verkeer 
richting Badhuisplein door 
te hoeven laten, werd dat 
bord zondagmiddag gebruikt 
door de verkeersregelaars. Als 
men dan vroeg om rechtdoor 
te mogen gaan werd verwe-
zen naar een situatie die rond 
16.30 uur zeker niet bestond: 
vaststaand verkeer in het 
zuidelijke gedeelte van onze 
woonplaats. Het zal zeker niet 
de enige reden geweest zijn 
waarom het in het centrum 
niet al te druk was, maar een 
grote rol heeft het zeker ge-
speeld. Ook nu weer werd het 
besluit van de gemeenteraad 
om bezoekers van Zandvoort, 
op eigen verzoek, door te la-
ten met voeten getreden. En 
weer trad niemand op.

Wilt u iemand feliciteren, bedanken of verrassen? 
           Zet hem of haar dan in de ‘Spotlight’                    €25 (evt. met foto)

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)

Kunstenaars in zwaar weer 

De leden van de Beeldende 
kunstenaarsvereniging (BKZ) 
hebben op 3 oktober het gro-
te beeld op de Rotonde (op 
een zeer vroeg tijdstip) in 
Zuidwesterkleding gehuld. 
Ze zijn daarbij geïnspireerd 
door de Bulgaarse kunste-
naar Christo. Niet alleen het 
beeld maar ook de beeldende 
kunstenaars vragen bescher-
ming! Het aldus aangeklede 
beeld staat symbool voor het 
stormachtige, ijzig koude en 
zware weer waarin de kun-
stenaars in Zandvoort moe-
ten zien te overleven! Wat 
is de reden? De gemeente 
Zandvoort heeft  aange-
geven een kunstbeleid te 
zullen ontwikkelen dat de 
kunst in de badplaats op 
een ‘hoger’ plan moet tillen. 
Echter, ook dit jaar is er geen 
kunstbeleid en is er geen 
subsidie beschikbaar voor 
de aankomende kunstroute 
Kunstkracht 11, die nota bene 
door de nieuwe burgemees-
ter geopend zal worden! De 
BKZ roept: “NEE” en buldert 
op deze ludieke en creatieve 
wijze dat zij gesubsidieerd 
wil worden. BKZ vindt ook 
dat er snel een kunst- en cul-
tuurbeleid moet komen. 

Oude Mariaschool
Bovendien wil BKZ dat de 
gemeente op korte ter-
mijn toezeggingen doet 
ten aanzien van de atelier-
ruimte in de voormalige 
oude Mariaschool aan de 
Koninginneweg. Want in de 
gemeentelijke plannen van 
het Louis Davidscarré staat 
aangegeven dat de oude 
Mariaschool gaat verdwij-
nen ten behoeve van nieuw-

bouw. Tot op heden zijn er 
nog steeds geen alternatieve 
huisvestingsplannen voor de 
beeldende kunstenaars! De 
oude Mariaschool is, onder 
meer met beeldentuin, als ex-
positieruimte dit jaar nog wel 
opgenomen in de kunstroute 
Kunstkracht 11. Wellicht kan 
men op 6 en 7 oktober dit his-
torische gebouw nog voor het 
laatst bewonderen. Kortom, 
de nieuwe burgervader Niek 
Meijer en zijn college krijgen 
te maken met strijdlustige 
kunstenaars!

Trouwerij
Het was voor Klaas Koper een 
druk weekendje. Niet alleen 
zaterdag was hij als dorpsom-
roeper actief op het dorpscon-
cours, vrijdag stond hij op het 
bordes met luide stem de trou-
werij van de dochter van wet-
houder Bierman aan te kondi-
gen. Een uniek gebeuren want 
Marten Bierman trouwde, met 
ondersteuning van bijzonder 
ambtenaar van de burgerlijke 
stand Minke van der Meulen, 
zijn dochter Ester in de raads-
zaal. Even geen wethouders rol 
maar die van vader.   

Foutje!

In de voorbereiding naar de re-
constructie van de Zeestraat 
en de Kostverlorenstraat, heeft 
de gemeente een behoorlijke 
fout gemaakt. De omleiding-
routes moesten bewegwij-
zerd worden en daar ging het 
helemaal mis. Medewerkers 
van de buitendienst kregen 
opdracht om omleiding A via 
de dr. Mezgerstraat te laten 
lopen. Niets mis mee echter… 

dan wel vanaf de goede kant. 
Dat gebeurde niet waardoor 
de smalle straat ineens 
tweerichtingsstraat werd. 
De rijrichting van omleiding 
B werd namelijk al vanaf 
de Van Lennepweg door de 
Mezgerstraat aangegeven, 
omleiding A moest door de 
Van Speijkstraat gaan. Toen, 
ter elfder ure, de fout gecon-
stateerd werd, hebben de 
medewerkers de borden in 
‘no time’ weer weggehaald. 
Gelukkig zijn er geen nare 
gevolgen van gekomen.

Groeten uit Bourtange

Zoals we een paar weken 
geleden meldden, is één van 
de kerkbanken (1928) uit de 
Zandvoortse Katholieke kerk 
verhuisd naar het Groningse 
vestingplaatsje Bourtange. 
Ook vermeldden we dat 
Anneke en Rien Couvreur de 
bank vast en zeker met een 
heerlijk glas wijn zouden in-
wijden. Het fotobewijs van 
de inwijding is ons toege-
stuurd waar Anneke, Rien, 
Edward Geers (broer van 
Anneke) en Jacques Abeln 
(eigenaar van restaurant 
’s Lands Huys Bourtange) 
op de bank zitten. Eigenlijk 
was het plan om de bank 
in de binnentuin, grenzend 
aan de oudste oorspronke-
lijk gebouwde protestantse 
Kerk uit 1607, te plaatsen. 
Degene die de bank heeft 
aangekocht, Jacques Abeln, 
vond het zonde om de bank 
buiten te laten staan en 
heeft de bank, na een lek-
kere boenwas, een ereplaats 
gegeven in de grote zaal van 
’s Lands Huys wat voorheen 
het hoofdkwartier van het 
Regiment was. 

Scholieren nemen kijkje 
achter de schermen bij A1GP

Hans Ernst, directeur van Circuit Park Zandvoort, heeft afge-
lopen vrijdag aan 180 Zandvoortse schoolkinderen het circuit 
laten zien. Alle kinderen van de groepen 8 van de Zandvoortse 
basisscholen en de brugklas van het Wim Gertenbach College 
waren uitgenodigd, aan de vooravond van de A1GP.

Door een aantal kenners van 
het circuit, waaronder Jeroen 
Bleekemolen, werd uitgelegd 
hoe het een en ander in zijn 
werk gaat. Daarna mochten 
de scholieren, bij hoge uitzon-
dering en onder begeleiding, 
een tocht aan de voorkant van 
de pits maken waar de A1GP 
bolides stonden en monteurs 
aan het werk waren. Ernst:  
“Je kunt niet vroeg genoeg  

beginnen om Zandvoortse 
jeugd geïnteresseerd te  
maken in de autosport. Met  
het circuit in hun achtertuin 
moeten ze gewoon een keer-
tje zien wat hier gebeurt. Dan 
snappen ze direct  dat dit een 
unieke stek is.” De kinderen 
genoten van de geboden ge-
legenheid. De meesten waren 
zelfs nog nooit op het circuit 
geweest. 
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Week 40 • 2007
Oktober
Korendag: Ca. 20 koren zingen in de 
Protestantse kerk. Toegang gratis.

Après-ski party: Strandpaviljoens 
13-14-15 (met echte sneeuw!)

Kunstroute: Open Atelierroute BKZ 

Zandvoortse Postzegelclub: 
clubavond in het nieuwe gebouw 
van Pluspunt, Flemingstraat 55. 
Aanvang 19.00 uur 

Circuit Park Zandvoort: 
Finale Races (Dutch Power Pack) 

Classic Concerts: 
Pianorecital Regina Albrink. 
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Cabaret: Droog Brood met ‘De kip met 
de gouden enkels’. Circus Theater 
Zandvoort, aanvang 20.15 uur
November
Circuit Park Zandvoort: Zandvoort 
500 (Dutch Winter Endurance Series)

Zandvoortse scholieren te gast op circuit

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Moderne praktijk, 
nu een half jaar op 
nieuwe locatie.

 Tandartsenpraktijk van der Bend & de Wee
Korte Kleverlaan 38 - 2061 EE Bloemendaal 

023-5270027
www.tandartsenbloemendaal.nl
info@tandartsenbloemendaal.nl 

Aanname van 
nieuwe patiënten 
mogelijk

Erratum 

In de Gemeentegids 2007 - 2008, hoofdstuk 
Wie is Wie in de Gemeenteraad, staan 
bij de heer P. Boevé verkeerde gegevens.

De goede gegevens zijn 
P.C. Boevé - tijdelijk ontslagen 
Flemingstraat 3a 
2041 VW Zandvoort 
(023) 571 57 88 
pboeve@xs4all.nl 

Wij vragen u vriendelijk deze advertentie uit te knippen 
en bij het hoofdstuk Wie is Wie in de Gemeenteraad te 
stoppen in de Gemeentegids 2007 - 2008.

Onze excuses voor het ongemak. 

Wij wijzen u op het navolgende: actuele informatie vindt 
u altijd op www. zandvoort. nl. Wij houden u graag op 
de hoogte van het laatste gemeentenieuws - geef u op 
voor ZandvoortNieuws. Dit is de digitale nieuwsbrief van 
de gemeente. Aanmelden kan via de homepage van de 
gemeentelijke website. Kijk onder ZandvoortNieuws.
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Van ruilen komt meestal huilen

door Nel Kerkman

Een dag voor de raadsvergade-
ring stuurde EMM een infor-
matiebrief naar de bewoners 
Prinsesseweg/Koningstraat, 
om hen op de hoogte te bren-
gen dat de sloopplannen (ooit 
voorgesteld in 2003) van de 24 
‘rug aan rug’ woningen tot uit-
voering gaan komen. Tijdens 
een bijeenkomst op 12 sep-
tember informeerde EMM de 
uitgenodigde bewoners  over 
de samenwerking met de 
gemeente en wat de verdere 
plannen zijn in het project. 

Integraal plan
Het plan houdt in dat EMM 
haar huidige grond waarop 
de 24 woningen staan, heeft 
geruild met de nieuw te bou-
wen woningen van de ge-
meente op de brede school. 
Op de huidige locatie van de 
EMM komen koopwoningen 
terug. Het betekent dat aan de 
huurders vervangende appar-
tementen bovenop de brede 
school worden aangeboden en 

dat ze voorrang krijgen bij her-
huisvestiging in Zandvoort en 
de wijde omgeving. De bewo-
ners zijn niet blij met de EMM 
plannen want in het verleden 
is tijdens eerdere bijeenkom-
sten en gesprekken altijd be-
loofd dat zij na de sloop weer 
een eengezinswoning, op de 
plek die ze hadden verlaten, 
terug zouden krijgen. Er is in 
de drie jaar nooit een overleg 
tussen EMM en de bewoners 
geweest over eventuele plan-
nen, dus valt de mededeling 
koud op hun dak. 

Herhuisvestiging
Ook blijkt dat de belofte’s 
over terugkeergarantie’s niet 
worden nagekomen. In 2003 
zijn er garanties gegeven door 
EMM-beleidsmedewerker de 
heer R. Soer en in 2004 door 
toenmalige EMM-directeur 
J. Broersen en de projectwet-
houder Han van Leeuwen. In 
een brief van 18 september aan 
EMM verzoeken de bewoners 
dan ook met klem af te zien 
van de gemaakte grondruil en 

Woningbouwvereniging EMM en gemeente Zandvoort onder-
tekenen op 4 oktober een overeenkomst, die gericht is op een 
grote deelontwikkeling in het Louis Davidscarré. Deze deel-
ontwikkeling heeft te maken met de grondruil tussen EMM en 
Zandvoort die op 11 september in de raadsvergadering achter 
gesloten deuren bezegeld werd.

stellen dat ze zich niet zonder 
slag of stoot overgeven aan de 
wensen van de woningbouw-
vereniging. Verder is een ko-
pie van de brief aan de raad 
en het college gestuurd. In 
de gemeentelijke bevestiging 
staat dat de brief besproken 
wordt in de raadsvergadering 
op 9 oktober. Alleen is het voor 
de bewoners erg zuur dat deze 
vergadering niet doorgaat 
vanwege een tekort aan on-
derwerpen. Wanneer de brief 
alsnog besproken wordt is 
onbekend. Inmiddels is op 4 
oktober een overeenkomst 
getekend tussen EMM en de 
gemeente.

EMM
In een gesprek geeft EMM in-

terim directeur TH. Oosterhuis 
aan dat er volgens de regels is 
gehandeld. Wel betreurt hij 
het dat de afgelopen drie jaar 
niet eerder concrete afspra-
ken zijn gemaakt met de be-
woners. Maar nergens staat 
schriftelijk dat in een overleg 
tussen de bewoners, EMM en 
de gemeente in 2004 beloftes 
zijn gemaakt met betrekking 
tot herhuisvestiging in een 
eengezinswoning op de oude 
plaats. Tevens legt hij uit: “her-
structurering betekent vaak 
dat bewoners niet precies in 
dezelfde woning kunnen te-
rug keren. Pas in juni jl. zijn de 
gesprekken tussen EMM en 
de gemeente hervat voor een 
samenwerking in het project 
Louis Davidscarré. Omdat bij 
de grondruil een geheimhou-
ding was opgelegd, was het 
onmogelijk de bewoners eer-
der op de hoogte te brengen 
van de veranderde ontwikke-
lingen rond hun woningen.” 
Ook stelt Oosterhuis dat er 
door EMM goed gekeken is 

of in de directe omgeving 
eengezinswoningen van veel 
betere kwaliteit aan te bieden 
zijn. Momenteel staan elders 
in de wijk drie woningen leeg, 
deze worden vrij gehouden 
voor de bewoners die straks 
noodgedwongen moeten ver-
huizen. 

Verhuizen
In totaal staan 20 huurders op 
de nominatie om straks voor 
3 jaar elders (dat kan zelfs 
Haarlem of de levensloopbe-
stendige flats in Nieuw Noord 
zijn) te verhuizen. Maar eerst 
zal EMM alle bewoners in-
dividueel bezoeken waar in 
een gesprek de gevolgen van 
deze ontwikkelingen worden 
bekeken. Er zal niet worden 
ingegaan op de wens om te-
rug te mogen keren naar de 
huidige situatie. Want in het 
schaakspel van de EMM met 
de gemeente staan de bewo-
ners schaakmat. En in schaak-
termen te blijven: er is geen 
remise. 

Plattegrond van de huidige bouwplannen in het Louis Davidscarré

• De leukste courtage van Nederland *; 
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ‘s avonds;
•	 No Cure, No Pay;
•	 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Prinsenhofstraat 5c  Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Haarlemmerstraat 90  Zandvoort

Vraagprijs: € 598.000,- k.k. 

Spoorbuurtstraat 12  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 249.000,- k.k.

•	 Een monumentaal, zeer royaal (650 m³) halfvrijstaand herenhuis uit 1905  
met o.a. 6 slaapkamers, 2 badkamers en voor- en achtertuin op het zuiden!

•	 Een	bijzonder	stijlvol,	volledig	gerenoveerd	woonhuis	welke	over	veel		
authentieke	details	beschikt;

•	 Gesitueerd	aan	het	begin	van	de	Haarlemmerstraat,	aan	de	rand	van	het	
“Groene	Hart”;

•	 Begane	grond:	o.a.	sfeervolle	woonkamer-en-suite	(ca.	33	m²)	met	o.a.	serre	
met	opensl.	deuren	naar	de	voortuin,	art	déco	schouw,	hoge	plafonds	en	
antiek	grenen	vloer,	sep.	eetkamer	met	opensl.	deuren	naar	de	achtertuin,	
landelijke	woonkeuken	vzv	div.	inbouwapparatuur,	toegang	tot	ruime	kelder;

•	 1e	verdieping:	3	slaapkamers,	2e		toilet,	luxe	badkamer	met	granito	vloer	met	
vloerverwarming,	ligbad,	design	radiator	en	wastafelmeubel	met	dubbele	
spoelbak;

•	 2e	verdieping:	3	slaapkamers,	moderne	badkamer	met	o.a.	douchecabine,	
hoekfontein	en	opstelling	was-	en	droogcombinatie;

•	 Fraai	aangelegde	voortuin	en	achtertuin.	De	besloten,	diepe	achtertuin	met	
achterom	(ca.	75	m²),	beschikt	over	o.a.	een	overdekte	patio	en	terrasgedeelte	
en	is	op	het	zuiden	gelegen.	

•	 Woonoppervlakte	ca.	200	m²,	perceelgrootte	ca.	170	m²,	inhoud	ca.	650	m³.

•	 Modern,	sfeervol	2-kamer	appartement	
met verrassende ruimtelijke indeling, rustig 
gelegen aan de rand van de dorpskern van 
Zandvoort!

•	 Gesitueerd	op	de	begane	grond	van	een	klein-
schalig	-door	architect	Remo	de	Biase	ontworpen-	
appartementencomplex	(bj	2000);

•	 Privé	entree	op	begane	grond,	hal,	speels	inge-
deelde	living	met	o.a.	laminaat	parket,	open-
slaande	deuren	naar	Prinsenhofstraat	en	toegang	
tot	luxe	open	keuken	voorzien	van	div.	inbouwap-
paratuur,	moderne	badkamer	met	bad/douche	
combinatie,	wastafel	en	design	radiator,	1	ruime	
slaapkamer;

•	 Sfeervol	ingericht	en	uitstekend	onderhouden;	een	
appartement	om	direct	te	betrekken!

•	 Woonoppervlakte:	ca.	70	m²,	inhoud	ca.	160	m³.

Vraagprijs:
€ 219.000,- k.k.   

•	 Charmante,	voormalige	visserswoning	uit	1890,	
met zonnig dakterras op het zuidoosten en  
2 slaapkamers!

•	 Gelegen	in	een	rustige,	geliefde	woonomgeving	aan	
de	rand	van	het	dorpshart	van	Zandvoort;

•	 Entree,	hal,	sfeervolle	woonkamer	voorzien	van	par-
ketvloer,	nette	open	keuken,	bijkeuken,	toilet,	ruime	
kelder/hobbyruimte,	2	slaapkamers,	nette	badkamer	
met	bad/douchecombinatie	en	wastafelmeubel,	
royale	vliering/berging;

•	 Besloten	dakterras	op	het	zuidoosten;
•	 Kleine	voortuin	op	het	westen	en	kleine	achterplaats	
op	het	oosten	met	achterom;

•	 Deze	woning	is	de	afgelopen	jaren	grotendeels	
gerenoveerd:	uw	bezichtiging	waard!

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	perceelgrootte	ca.	52	m²,		
inhoud	ca.	215	m³.

NIEUW

Martinus Nijhoffstraat 31 Zandvoort

•	 Een verrassend ruime, uitstekend onderhouden tussenwoning  
met o.a. 5 slaapkamers, luxe keuken, moderne badkamer,  
voor- en achtertuin op het zuidoosten met stenen berging en  
achterom!

•	 Gelegen	in	een	uiterst	kind-	en	parkeervriendelijke	woonwijk	in	de	geliefde	
“Dichters-	en	Letterkundigenbuurt”;

•	 Begane	grond:	entree,	hal,	toilet,	sfeervolle	woonkamer	met	toegang		
tot	de	achtertuin,	moderne	open	keuken	voorzien	van	diverse	inbouw-
apparatuur;

•	 1e	verdieping:	3	slaapkamers,	moderne	badkamer	met	ligbad	in	hoekopstel-
ling	met	douchegelegenheid,	wastafelmeubel	en	2e	toilet;

•	 2e	verdieping:	2	ruime	slaapkamers	met	dakkapel;
•	 Deze	woning	beschikt	over	een	voortuin	(ca.	6	X	5	mtr)	op	het	noordwes-
ten	en	een	besloten,	onderhoudsvriendelijke	achtertuin	(ca.	45	m²,	9	mtr	
diep)	op	het	zuidoosten	met	stenen	schuur	en	achterom;

•	 Woonoppervlakte	ca.	115	m²,	perceelgrootte	ca.	122	m²,	inhoud		
ca.	280	m³.

NIEUW

Vraagprijs: € 359.000,- k.k. 

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Bewoners willen in eigen buurt parkeren

Wethouder Wilfred Tates 
ontving de delegatie in zijn 

werkkamer en stond me-
vrouw Kuijpers en de heren 

Een groot aantal bewoners van Zandvoort te zuiden van de 
Hogeweg, heeft maandag in een petitie zijn ongenoegen ge-
uit over het voorstel van het college om in hun buurt een PAP-
regeling (parkeerapparatuur) voor parkeren in te voeren. Zij 
maken zich sterk voor een BEL-regime dat hun ‘recht’ geeft op 
een parkeerplaats via een belanghebbendenvergunning. Ook 
hebben zij problemen met de vele pensions en kamerverhuur-
ders in hun wijk, die een groot gedeelte van de al zo krappe 
parkeerruimte opslokken.

Kistemaker en Louwerens te 
woord. Zij hadden een petitie 
bij zich die ondersteund werd 
door de handtekeningen van 
108 inwoners van de buurt. 
Hij kon hun ongerustheid 
begrijpen maar wees wel  
op het feit dat de gemeente-
raad het laatste woord heeft 
in deze zaak, het college 
doet ‘slechts’ een voorstel.  
“Ik zal uw mening betrekken 
in onze beraad slagingen  
over het voorstel maar u 
doet er goed aan om ook 
de politiek in te schakelen.  
De gemeenteraad bepaald 
namelijk welk parkeerregime 
in welke wijk komt”, aldus  
de wethouder. De bewoners 
zijn net op tijd met hun  
visie want de integrale par-
keervisie van het college  
ligt nog tot 5 oktober ter  
inzage en tot die tijd kan 
men nog eigen inzichten  
indienen.

Raadsvergadering 
komt te vervallen

Wat wel doorgaat zijn de 
integrale vergaderingen van 
de commissies Planning & 
Control en Raadszaken op 
woensdag 10 en donder-
dag 11 oktober. Daarin zal 
de Programbegroting 2008 
centraal staan. Door de grif-
fie wordt voorgesteld om op 
10 oktober de programma’s 

1 tot en met 7 te behande-
len en op 11 oktober pro-
gramma 8, de paragrafen 
en de financiële begroting. 
Voor meer informatie en 
de Programbegroting 2008 
verwijzen wij u naar de ge-
meentelijke website. Beide 
vergaderingen in de raads-
zaal beginnen om 20.00 uur. 

De voor dinsdag geprogrammeerde raadsvergadering gaat 
niet door. Vreemd genoeg is er geen agendapunt voorhanden 
dat een vergadering rechtvaardigt. Het enige oorspronkelijke 
agendapunt, het Milieubeleidsplan, is door de commissie voor 
verdere behandeling doorgeschoven naar 2008.

Bewoners bieden de wethouder handtekeningen aan
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Gezapigheid in de atmosfeer
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 18 17 17 17 

Min 12 11 10 10 

Zon 15% 20% 25% 30%

Neerslag 40% 15% 15% 15%

Wind west. 3 nnw. 3 noord 3-4 noord 3-4

Het afgelopen weekeinde 
verliep niet opperbest, maar 
de zondag had toch wel re-
delijke papieren. Zaterdag 
leek wel zo’n donkere dag 
voor kerst met een opval-
lende schemering buiten 
en een tijd druilregen van-
uit het noordwesten, die 
werd veroorzaakt door een 
stroperige depressie bij 
Denemarken. 

De maandsommen in de 
hele regio bedroegen trou-
wens zo’n 80 millimeter 
gemiddeld en daarmee is 
september 2007 een vrij 
natte maand geworden in 
het overgrote deel van Zuid-
Kennemerland. Opvallend 
was dat de voorbije maand 
iets te koel verliep evenals 
juli en augustus.

De rest van deze week ver-
loopt -uiteraard- niet hon-
derd procent droog, maar 
de droge fasen zullen roy-
aal in de meerderheid zijn. 
Kleinschalige storingen in 
de buurt van ons land ech-
ter zouden nog een regen- 
of buienverrassing kunnen 
geven in het tijdpad tot 
aanstaande zondag. De 
wind heeft inmiddels weer 
de westhoek opgezocht en 
daarmee wordt geen koude 
lucht aangevoerd en de kans 
is zelfs aanwezig dat we nog 
een keer afgerond de 19 gra-
den halen deze week. 

Het weerbeeld in het zuiden 
van Noord-Holland kenmerkt 
zich door wolkenvelden met 
af en toe wat zon en niet te-
veel wind. De kans op wat lich-
te regen is niet groot, maar is 
niet uit te sluiten helaas en op 
deze donderdag kan het wat 
meer doorregenen. De tem-
peratuur blijft dus redelijk op 
peil en als de zon iets meer 
meewerkt zal het bijna aan-
genaam zijn buitenshuis. 

Op termijn blijven de hoge-
drukgebieden een vrij noorde-
lijke positie innemen richting 
IJsland en Noord-Europa, zo-
dat brutale oceaanstoringen 
de weg wordt belemmerd 
om door te dringen tot het 
Noordzeegebied. De trend 
voor de komende serie dagen 
lijkt dan ook vrij gunstig te zijn 
zonder storm en talrijke gure 
herfstbuien op het menu. 

Kortom, de dynamiek lijkt 
er een beetje uit te zijn en 
dat is sowieso al een feit als 
we de afgelopen jaren bekij-
ken. Een bekend gegeven is 
onder andere dat het aantal 
herfststormen de laatste 
paar  decennia behoorlijk 
is afgenomen in ons land. 
Als oorzaak daarvoor wordt 
aangegeven het afnemende 
verschil in temperaturen 
tussen de poolgebieden en 
de gematigde zones.
   
weerman Marc Putto

Zandvoort Optiek

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

UITVERKOOP !! 
ALLE CORRECTIE MONTUREN: 50% KORTING 

ALLE ZONNEBRILLEN: 25% KORTING
( Prada - Rayban - Gucci - Dior - Chanel - Roberto Cavalli -
 Dolce & Gabbana - Oakley - Serengeti - Marlies Dekkers -

 Tom Ford - Burberry - Fendi - Versace - Silhouette )

Bij de landelijke pelgrimsmis 
in Roermond ontving ze haar 
eerste stempel. Daarna ver-
trok ze naar Frankrijk waar ze 
uiteindelijk haar tocht in het 
Noorden van Spanje startte. 
Het plan was om in twee we-
ken 100 km te lopen, maar na 6 
dagen had ze deze kilometers 
er al op zitten. Dat was voor 
haar een geweldige gewaar-

wording. Daarom besloot 
ze om naar het startpunt 

Sarria terug te gaan om 
van daar richting huis 
te lopen en heeft ze 
uiteindelijk 250 km 
gelopen. “Ondanks 
de regen was het een 
fantastische ervaring 

en ik heb wonderbaar-
lijke dingen meege-

maakt. Het is een tocht 
om nooit meer te verge-

ten”, aldus Marianna.

Creatief
Marianna werkt graag met 
haar handen. Zo was ze vroeger 
al creatief en maakte mooie 
aquarellen, fotografeerde, 
schilderde op glas en bewerkte 
speksteen. Verder staan er nog 
meer wandelingen op haar 
lijstje en ze wil veel meer doen 
op creatief vlak. Vol trots laat 
ze haar mandala’s zien die uit 
het diepst van haar ziel zijn ge-
komen. Eén daarvan laat een 
diepe indruk bij mij achter. 
Krachtige strepen in felle, hef-
tige kleuren tonen haar mach-
teloosheid toen ze van haar 
ziekte hoorde. Het is één grote 
uitspatting met heel opmerke-
lijk: een wit plekje wat vrij ge-
laten is. “Dat is het lichtpuntje 
wat me sterkt in het geloof dat 
ik nog lang niet klaar ben. Ik zit 
vol energie en ik mag gezien 
en gehoord worden. Mijn pro-
ces heeft me kracht gegeven!” 
Uit het rupsje Marianna is een 
sterke vlinder gekomen.

ter en twee kleindochters en 
natuurlijk Leo, waar ze bijna 40 
jaar mee getrouwd is. 

Santiago de Compestela
Op haar verlanglijstje stond de 
pelgrimstocht naar Santiago 
de Compostela, maar door een 
hernia ging deze wens niet 
in vervulling. Toen ze hoorde 
dat haar levenskans beperkt 
was, nam ze het besluit om 
alsnog de pelgrimage te gaan 
lopen. Gesponsord door fami-
lie, vrienden en bekenden is 
ze samen met haar wandel-
maatje en in de achterhoede 
haar man Leo (veilige haven, 
steun en toeverlaat) aan de 
tocht begonnen. Het sponsor-
geld kwam ten goede aan het 
Wilhelminafonds en aan ‘Les 
Gaillards’, een bijna-thuis-huis 
in Frankrijk waar Marianna en 
Leo één week per jaar (in to-
taal 10 jaar) vrijwilligers zijn. 

Om extra aandacht te schenken aan de internationale borst-
kankermaand in oktober heb ik Marianna Schoorl als dorps-
genoot gevraagd. Want ook haar wereldje heeft verleden jaar 
na het slechtnieuwsbericht van haar arts een andere wending 
gekregen. Natuurlijk was ze in het begin letterlijk lam gesla-
gen na de boodschap dat er tumoren in haar borst en ruggen-
wervels zaten. 

Dorpsgenoten

Het bijzondere van Marianna 
Schoorl is de intense posi-
tieve kijk die ze heeft op 
haar leven. Ze straalt 
een energie uit waar 
menigeen jaloers op 
kan zijn. Het heeft 
even geduurd om 
de negatieve knop 
om te schakelen 
naar positief maar 
het is haar gelukt 
en zoals ze zelf zegt: 
“Ik ben opnieuw ge-
boren.”

Tandtechnica 
De meisjesnaam van Marianna 
is Kraaijenoord (één van Jan 
de Rot). Ze woonde met haar 
familie in Oud Noord. Na de 
Middelbare school kwam ze 
als 17 jarig meisje in aanraking 
met haar huidig beroep: tand-
technica. Eigenlijk wilde ze met 
haar studie meer richting labo-
rante in een ziekenhuis. Maar 
na 3 maanden gewerkt te heb-
ben in het tandtechnisch la-
boratorium op de Duinweg in 
Zandvoort bleek tandtechnica 
een goede keus te zijn. Na 14 
jaar trouwe dienst veranderde 
Marianna van baan en sollici-
teerde ze bij de tandartsprak-
tijk van wooncentrum Nieuw 
Unicum. Ook daar had ze het 
prima naar haar zin als tand-
artsassistente en tandtech-
nica, want tenslotte is haar 
werk, haar hobby. Per 1 okto-
ber is Marianna, na 22 ½ jaar, 
met vervroegd pensioen (OBU) 
gegaan. Ze geniet intens van 
haar gezin: een zoon en doch-

 

                      Marianna Schoorl 

Marianna Schoorl

door Nel Kerkman

De krant lezen 
op internet?
www.zandvoortsecourant.nl

Kinderfeestje 
organiseren?

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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* Eén geschenk per klant zolang de voorraad strekt.

Tot en met 14 Oktober 
maar liefst 15% korting 

op Uw Biotherm aankopen.

Nu met 15% korting!!
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KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken !

o.a. FREESOUL, O’NEILL, DIESEL, CLAESENS 
G-BRO, G-SIS, MISS SIXTY 
GUESS, REPLAY, , ENERGIE

NO-NO, DIESEL, IKKS, RA-RE
NOLITA, 40WEFFT

winterkleding en maillots !

ZONDAG  7 oktober
van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw !
tot 70% korting !

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl ‘De zucht naar vrijheid zit vol zuurstof die 

schadelijk is voor hen die regeren met ijzeren vuist.’ 
Marco Termes

(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

In de blauwe zaal van wooncentrum Bodaan in Bentveld was 
op zondag 30 september een gezellige ontmoetingsdag. Deze 
was in samenwerking met het in 2002 opgerichte Oranje 
Fonds georganiseerd. Het fonds ondersteunt ondermeer jaar-
lijks de Nederlandse ontmoetingsdagen.

Tekst en foto Nel Kerkman

In de ontvangstzaal was 
het een drukte van belang. 
Iedereen zat op zijn zondags 
achter een kopje koffie met 
een overheerlijke slagroom-
soes. Opeens was daar dorps-
omroeper Klaas Koper met 
zijn koperen Klink die aan-
dacht vroeg. Want vanmid-
dag zou ook het internetcafé 
op feestelijke wijze geopend 
worden. De oudste inwoon-
ster van de Bodaan, mevrouw 
E. Kellenbach, was zeer vereerd 
dat zij de blauwe strik mocht 
los maken. Daarmee gaf de 
op 3 oktober 101 jaar gewor-
den bewoonster het sein om 
achter de twee computers 
plaats te nemen. Enkele da-
mes probeerden onwennig 

Ontmoetingsdag in de Bodaan

Klaas Koper beste van Noord Holland

Alvorens tot de wedstrijd over 
te gaan, werden alle elf om-
roepers gastvrij met koffie en 
gebak ontvangen op het raad-
huis door burgemeester Niek 
Meijer. Hij gaf aan dat hij deze 
traditie, die nu voor het negen-
de jaar werd gehouden, graag 
in ere wil houden. Via Klaas 
was hij begin september al op 
de hoogte gebracht en hij was 
onder de indruk van het en-
thousiasme en de betrokken-
heid van de deelnemers. “Een 
dergelijk evenement is van be-
lang voor de samenleving en ik 
vind het prachtig om voorzit-
ter van de jury te zijn. Ik ben 
dan ook van plan om met volle 
teugen te genieten.” Hierna 
werden de elf dorps- en stads-
omroepers geïntroduceerd en 
die lieten zich niet onbetuigd. 
Allen brachten cadeaus mee, 
variërend van folders, gemeen-
tegidsen, prenten, brilhouder 
tot flessen wijn. Op hun beurt 
kregen zij een fraaie speld met 
het gemeentewapen alsmede 
een glazen dolfijntje, gevuld 
met strandvondsten. Ook de 
penningmeester van het Gilde, 
Ria Engel, werd naar voren ge-
roepen en kreeg een oorkonde 
en later zelfs nog een waarde-
ringsprijs in de vorm van een 
beker.

Boeren, burgers, buitenlui
De eigenlijke wedstrijd 
werd helaas onder niet ide-
ale weersomstandigheden 
gehouden. Al hoewel er de 
uitwijkmogelijkheid naar de 
Protestantse Kerk was, werd 
toch besloten in de buiten-
lucht op het Kerkplein te roe-
pen. Er zijn twee rondes: een 
eerste verplichte roep over 
Zandvoort, waarin ook de di-
verse sponsors genoemd wer-
den, en een tweede vrije roep 
naar eigen keuze, die meestal 
over de woonplaats van de 
omroeper gaat. In Nederland 
zijn er circa twintig actieve 
omroepers, maar niet ieder-
een mag meedoen aan het 
kampioenschap. Het is na-
melijk verboden om gebruik 
te maken van hulpmiddelen, 
zoals een microfoon of toeter. 
Uitsluitend ‘verbaal roepen’ is 
toegestaan! De aandacht van 
de ‘boeren, burgers, buitenlui’ 
wordt alleen getrokken door 
middel van ratels, bellen, klep-
pers of klinken.

Mooi gelogen 
De deelnemers komen uit 
het hele land. Harry van 
Doormaal uit Haghorst 
(Brabant). In die plaats wordt 
zelfs het Nederlandse kampi-

In het zaterdag te Zandvoort gehouden Noord-Hollands kam-
pioenschap voor stads- en dorpsomroepers heeft onze plaats-
genoot Klaas Koper zijn eerste overwinning behaald. Het is 
het begin van een nieuwe serie om te komen tot het Neder-
lands kampioenschap 2007-2008.

oenschap gazonmaaien (ooit 
van gehoord?) gehouden. De 
nestor en coryfee van het gil-
de, Dick Jans uit Enkhuizen, 
is 85 jaar en gaf aan dat dit 
zijn laatste roep in Zandvoort 
was. Sibe van der Meulen uit 
het Friese Oosterend vond 
het terecht van groot be-
lang dat dit oude beroep in 
ere wordt gehouden. Henk 
van den Nieuwenhuizen uit 
Oisterwijk (de kampioen van 
2006-2007) roemde geheel 
uit het hoofd deze parel uit 
Brabant; Jan Prins uit Graft-
De Rijp het mooie raadhuis, 
Peter Vader uit Zwolle (fraai 
kostuum met zelfs passende 
bril) noemt zijn woonplaats 
een prent van Anton Pieck; 
Geert Veen de 321 soor-
ten rozen in Winschoten; 
Harmen de Vries (IJlst) na-
tuurlijk de mooiste van de 
Friese Elfsteden; Peer Witzel 
uit Alphen aan de Maas had 
een goed in balans gehou-
den verhaal; Klaas Koper 
was een prima ambassadeur 
voor Zandvoort. Tenslotte 
veel complimenten voor de 
wijze waarop Theo Tankink 
uit Winterswijk de totale 
presentatie deed. “Het hoeft 
niet perse waar te zijn, als het 
maar mooi gelogen is.”

Uitslag jury
De driekoppige jury, die be-
stond uit burgemeester 
Meijer, Joke Draijer en Nelly 
Lemmens, had best een moei-
lijke taak. Men kan maximaal 
30 punten per roep geven, in 
het totaal dus 60. Gelet wordt 
op originaliteit, presentatie, 
natuurlijk de verstaanbaar-
heid maar ook of men de tekst 
voorleest of uit het hoofd 
doet. De drie uiteindelijke 
winnaars waren: 3. Peer Witzel 
(156 punten), 2. Henk van den 
Nieuwenhuizen (162 punten) 
en met slechts één punt ver-
schil: 1. onze Klaas Koper (163 
punten), die hiermee Noord-
Hollands Kampioen werd.

het toetsenbord uit en gingen 
op zoek naar de wijde wereld. 
Zanger Erwin Fillee hield de 
stemming erin met bekende 
meezing melodieën. Ondanks 
het mooie weer en de concur-
rentie van de A1GP waren uit 
het dorp belangstellenden 
gekomen. 

Jong helpt oud
Op 25 oktober komen leerlin-
gen van de Nova College een 
computer presentatie geven. 
Ook zullen ze de ouderen be-

hulpzaam zijn en kennis laten 
maken met het gemak van 
de moderne techniek. Maar 
voordat het zover is staan er 
nog meer leuke activiteiten 
op het programma. Op 24 
oktober is er een pantomime- 
en dansvoorstelling, speciaal 
gemaakt door talentvolle mi-
mers en dansers. Bovendien 
zijn er kleurrijke volksverha-
len voor jong en oud met licht 
komische noot. In oktober zijn 
er ook nog een marionetten-
theater en een kledingverkoop 
gepresenteerd door een mo-
debedrijf. 

Vrijwilligers
Net zoals bij andere instan-
tie’s heeft ook de Bodaan een 
chronisch tekort aan vrijwil-
ligers. Er wordt assistentie 

gevraagd in het restaurant, 
bij ontspanningsactiviteiten, 
het invullen van menulijsten, 
koffie of theeschenken en het 
bezoeken van bewoners. Ook 
vanmiddag waren de vrijwil-
ligers aanwezig die rond gaan 
met hapje en drankjes of ge-
zellig aan tafel schuiven voor 
eventuele hulp. 

Voor meer informatie over 
vrijwilligers kunt u terecht bij 
r.winters@zorgcontactgroep.
nl of tel: 023-5103006 

Burgemeester Niek Meijer feliciteert Klaas Koper met zijn eerste plaatsBloemen 
met een Hart

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

Witte	Veld	56	•	2041	GB	Zandvoort	
Tel.	023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Violen – Erica’s
Vanaf 1 september dinsdags weer gesloten.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Nu bij elke aankoop een 

gratis DOUCHE MOUSSE
zolang de voorraad strekt

Haltestraat 10 E • 2042 LM • Zandvoort

Op Kinderdagverblijf

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

Heeft u nog geen ZandvoortPas? 
Kijk dan snel op de volgende pagina! 

In het midden de 101 jarige mevrouw Kellenbach 

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Zin om te sporten?
kijk op 

www.sportinzandvoort.nl



Alles voor in en 
om het huis.

Pashouders op alle 
artikelen 5% korting.

Bijzonder en goedkoop
Beaufort A.O.C.

verrukkelijke Bergkaas 
voor echt geen geld!

Nu 250 gr. van € 7,95 voor € 2,95!

Hele maand oktober:
tamme konijnenbouten

heel kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

  Van 4-10 t/m 17-10 bij 

Funnyvlaai:
Door de prijsstijging voor
alle ZandvoortPashouders

  10% korting 
op alle hele vlaaien

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 023-5735023

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Extra korting
op uitverkoop spiegels

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

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

H H H H H

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Top	3!
3x 100 gram vleeswaren

Salami +
Schouderham	+

Berliner
€	3,25

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

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

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Op vertoon van uw ZandvoortPas
Van 4 oktober t/m 17 oktober

5% korting 
op de nieuwe collectie schoenen!
Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

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 39-1

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 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.

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

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

Heerlijke Zeeuwse mosselen!
Voor houders van de ZandvoortPas: € 2,50 korting

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

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

 10% korting op 
tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand oktober 
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Beste gasten en bekenden.

Hierbij delen wij u mede dat wij onze zaak
per 1 oktober hebben overgedragen aan de

familie  R.H. ten Broeke.
Wij wensen Robert en Sandra veel succes toe 

en hebben er alle vertrouwen in dat

Harocamo
een begrip blijft voor iedereen.

Wij danken u voor het in ons 
gestelde vertrouwen 

dat u ons zo vele jaren hebt gegeven.

Familie R.H. Gaus.
Hanneke, Rob, Henk en Jeroen

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.

Ieder uur van de dag is het 
druk in de stad. ’s Ochtends 
ontbijten de Madrilenen 
thuis of ergens in een café 
met churros of porras, dunne 
of iets dikkere deegkrakelin-
gen, gebakken in olijfolie. Na 
het ontbijt worden inkopen 
gedaan voor de lunch op de 
mooiste overdekte markten 
van Madrid: San Miguel, 
nabij het Plaza Mayor of de 
overdekte markt La Cebada 
in de wijk La Latina. Alle 
soorten vis, vlees, groenten 
en fruit liggen hier uitge-
stald. Dat Zuid-Europeanen 
echt alles van het dier op-
eten blijkt eens en te meer 
aan de enorme hoeveel-
heid ingewanden die men 
kan kopen. Hersenen, pens, 
tong, niertjes, lever, maar 

ook vissenkoppen, pootjes 
en al wat je kan bedenken. 
Niet écht iets voor de meeste 
Nederlanders.

De lunch is overvloedig en 
lang: van 13.00 tot 16.00 uur. 
Natuurlijk kan er Spaanse pa-
ella worden gegeten, maar 
Madrid is bij uitstek een stad 
om je tegoed te doen aan 
tapas in alle soorten en ma-
ten. De kleinere porties heten 
tapas, de grotere raciones. 
Het stikt werkelijk van de ta-
bernas in Madrid waar men, 
vaak staand, olijven, patatas 
bravas, mariscos (schelpdie-
ren), boquerones (ansjovis), 
tortilla, calamares en gambas 
eet. Je zou het niet verwach-
ten, maar Madrid heeft de op 
één na grootste vismarkt ter 

Een stad met temperament, met een grenzeloze blauwe 
hemel en volle straten en pleinen. Madrid, hoofdstad van 
Spanje, bruisend en levend tot diep in de nacht. Begin sep-
tember van dit jaar hebb en wij het geluk gehad om een lang 
weekend in deze stad door te mogen brengen. 

Vrijdag 12 oktober
Live music

 ”Adinda”
van 20.00- tot 24.00 uur

Zaterdag 13 oktober

derde 
karaokewedstrijd

Voor meer informatie zie:
www.oomstee.nl 

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

Hans Senft heeft al eerder 
dierenwinkels gehad, te we-
ten twee in Amsterdam en 
één in Amstelveen. Deze zijn 
eind 2001 verkocht, waarna 
hij bij Prins Diervoeders uit 
Veenendaal als vertegenwoor-
diger aan de slag is gegaan. 

Ook heeft hij het toen nog 
nauwelijks op de Nederlandse 
markt te verkrijgen Farmfood 
uit Nijverdal, als voedingsad-
viseur voor West Nederland, 
mede in kaart gebracht. 
Farmfood is voor Hans het gro-
te voorbeeld hoe je heel inte-

Deze week in Zandvoort in Bedrijf – in het kader van dieren-
dag op vier oktober – aandacht voor een onlangs geopende 
dierenwinkel. Aan de Burg. Engelbertsstraat 90A is sinds 1 sep-
tember jl. een prachtige, ruim opgezette zaak gevestigd. Eige-
naar Hans Senft is beslist geen onbekende in deze branche.

door 
Erna Meijer

ger kunt zijn in deze branche, 
zonder op een commerciële 
hype je brood te verdienen.

Voedingadviezen
“Onder invloed van voeding 
kunnen honden en katten 
enorm veranderen. Een hond 
staat veel dichter bij de natuur 
dan u denkt! Er is een grote 
diversiteit aan rassen, maar 
één ding hebben alle honden 
gemeen met hun gezamen-
lijke voorvader de wolf: hun 
stofwisseling. Deze werkt bij 
onze honden nog precies het-
zelfde als sinds de oertijd en 
in de natuur eten alle wilde 
hondachtigen, van klein tot 
groot en van jong tot oud, al 
naar (energie) behoefte van 
één en hetzelfde aanbod!” De 
kat daarentegen stamt af van 
de leeuw en is in die contreien 
nimmer in aanraking geweest 
met vis… De meeste poezen 
lusten dat dan ook niet. Rauwe 
lamshart, dat is een weldaad 
voor uw kat.

Farmfood filosofie
De wellicht eigenzinnig klin-

kende filosofie van Farmfood 
luidt: één voer voor alle hon-
den, van mini tot maxi, van 
pup tot senior! Wel is het zo 
dat de leeftijden en jaarge-
tijden van invloed zijn. Senft 
heeft deze filosofie overgeno-
men: “U eet toch ook in de zo-
mer vaker lichtere kost dan de 
vaak zwaardere stamppotten 
in de winter?” 

Uitgebreid assortiment
In de Dierenwinkel worden zo-
wel gemalen als hele pensen 
verkocht, alsmede complete 
diepvriesmaaltijden van o.a. 
Duck, Energique en Rodi. “Wij 
verkopen geen levende have, 
dus geen vissen, konijnen of 
vogels. Een dier is geen han-
del en bovendien kun je er 
in een winkel te weinig zorg 
aan besteden”, vertelt Hans. 
Wat er wel te koop is, naast 
de diverse diervoeders, is een 
enorme collectie krabpalen, 
uit voorraad leverbaar. De 
prijzen variëren van een een-
voudige plank van € 3,95 tot 
een geweldig gevaarte van  
€ 1500. Het voordeel is dat er 

altijd losse onderdelen na te 
bestellen zijn. Verras uw huis-
dier op dierendag eens met 
een prachtige leren riem van 
het Duitse merk Karlie (vijf 
jaar garantie), waarop u de 
naam in strass-steentjes kunt 
laten aanbrengen. Er zijn aller-
lei speeltjes, zelfs tunnels en 
wippen voor de hond, inclusief 
een ‘strandtent’, die de zon fil-
tert. Wat verder heel bijzonder 
is: bij de Dierenwinkel kunt u 
terecht voor consulten, waar-
bij ook de Bach bloesemthera-
pie gebruikt kan worden! Wilt 
u tenslotte een mooi grafisch 
werk van uw huisdier? Aan de 
hand van een foto kan vanaf  
€ 100 een aquarel of digitaal 
kunstwerk gemaakt worden. 
De levertijd is drie weken.

De Dierenwinkel van Zandvoort 
aan de Burg. Engelbertsstraat 
90A is zeven dagen per week 
geopend. Van maandag t/m 
donderdag van 10.00 tot 18.00 
uur, vrijdags zelfs tot 21.00 uur, 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur en op zondag van 12.00 
tot 17.00 uur. Tel. 5738808.

De Dierenwinkel
       van Zandvoort

Vrijdag 5 oktober
Live muziek

  Quincy
Aanvang: 23.00 uur

Vrij entree

oktobermaand 

Mosselen!!!
€ 16,50 p.p.

inclusief glas wijn

Haltestraat 13 - 023 5714738
Keuken geopend vanaf 17.00 uur

Café restaurant Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Gerookte makreel + toast
Franse uiensoep

Meloen & Rauwe ham

Zigeuner Spies
Vistriangel

Varkenshaas roomsaus

Dame Blanche
€ 16,75

Wij heten u van harte welkom

Oktober Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Ketjap Kai
   (Kipblokjes in ketjapsaus)

* 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*

wereld (na Tokio) en overtreft 
in aanbod en verscheidenheid 
van vis en zeevruchten zelfs 
iedere andere overslagplaats! 
Op het gebied van mariscos 
zijn de Madrilenen expert: zee-
kreeft, oesters, venusschelpen, 
langoesten, zwaardmossels, je 
kan het zo gek niet bedenken 
of ze hebben het.

Vanaf de lunch tot een uur 
of 7 ’s avonds zijn de meeste 
winkels in Madrid dicht en is 
het relatief rustig op straat. 
Maar daarna barst het weer 
los! Na een biertje of glas wijn 
te hebben gedronken in een 
soort ‘hamwinkel’, el Museo 
del Jamón, waar je tientallen 
soorten ham zoals de jamón 
Iberico of Pata Negra kunt 
proeven aan de bar, midden in 
de winkel (hoe verzin je het!), 
strijkt menigeen neer op het 
terras, zoals op het Plaza Santa 
Ana. Kijken, luisteren, drinken 
en wat eten is het motto. Eten 
eigenlijk pas vanaf een uur of 
half 10 ’s avonds. Tapas op het 
terras of aan de bar zijn het 
meest gebruikelijk.

De laatste halte van de 
nacht is een bezoek aan de 
Chocolatería. Hier wordt dik-
ke chocolademelk geschonken 
waarin men churros doopt. En 
zo rol je voldaan het bed in…

Hoe kom ik nu op Madrid 
in combinatie met Rioja? 
Misschien doe ik de Rioja in dit 
wijnstukje véél te kort, maar 
het is wel de rode wijn bij uit-
stek die in Madrid geschon-
ken wordt. Om nog even in 
de sferen terug te komen van 
begin september kon ik het 
niet laten om een mooie Rioja 
te kopen en deze aan u aan te 
bevelen.

De wijn van deze maand 
komt bij Henry Bloem’s wijn-
koperij aan de Kleverlaan 11-13 
te Bloemendaal. De Loriñon 
is een Crianza, voor 85% ge-
maakt van de Tempranillo 
druif, die 12 tot 14 maanden 
op Amerikaans eiken heeft 
gelegen. De wijn is gebotteld 
zonder te zijn gefilterd waar-
door zich wat sediment op de 
bodem kan bevinden. De wijn 

heeft en heerlijke geur van 
bramen en blauwe bessen. 
Op de achtergrond wat va-
nille en toastgeuren van het 
eiken waarop hij heeft ge-
legen. Maar het fruit voert 
zeker de boventoon. Het is 
een mooie volle wijn. Henri 
Bloem geeft zelf aan dat 
de wijn zeer mooi is bij ha-
zenpeper. Een heerlijke wijn 
voor een prima prijs. Een 
aanrader dus!

Wijn van de maand:
Loriñon
Bodegas Bretón Criaderes 
Rioja Crianza
Spanje - 2003 

Per fles € 6,50. 

J. van Gelder 
(vinoloog)

Wijnstreek onder de loep: Madrid en Rioja

Iets te (ver)kopen?

Plaats een 
Zandkorrel

(zie pagina 20)

Mediterrane en Duitse keuken
Lekker en betaalbaar eten nu ook om af te halen

Elke dinsdag en donderdag: Daghap voor slechts 7 euro!

Medio oktober start 
van onze kookclub
Bel ons voor informatie.

Elke dag geopend vanaf 17.00 uur
Zeestraat 38, 2042 LC Zandvoort. 

Tel.: 023-8887202
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I Know Where It’s @

  

Ik vroeg me laatst af wan-
neer je jezelf tot de groep 
‘echte’ Zandvoorters mag 
rekenen. Is dat als je geboor-
teplaats Zandvoort is? Je 
naam Keur, Paap, Molenaar 
of Zwemmer is? Je onrustig 
wordt tegen de tijd dat de 
bramen gaan rijpen? Je gar-
nalen in een redelijk tempo 
kunt pellen? Je minstens 
één keer per week de zee 
even wilt zien en ruiken? 
Of als je je simpelweg ver-
bonden voelt met het dorp? 
Hoewel ik het idee heb aan 
al deze voorwaarden te vol-
doen, heb ik het afgelopen 
weekend gemerkt dat er bij 
mij tóch nog wat ontbreekt. 
Iets waar duizenden men-
sen jaarlijks voor naar óns 
dorp komen: de liefde voor 
het circuit, racen, Jeroen 
Bleekemolen en alles wat 
daarmee te maken heeft. 

Nog nooit zat ik op de tribu-
ne van Zandvoorts trots en 
nog nooit heb ik er eentje de 
bocht uit zien vliegen. Want 
racen hoeft voor mij niet. 
Brullende motoren, gieren-
de banden, zo hard mogelijk 
rondjes rijden om als eerste 
te finishen en natuurlijk de 
daarbij behorende crashes 
en slippartijen. Ik kijk er niet 
naar om. Zélfs de geliefde 
autocoureurs kunnen het 
racewereldje voor mij niet 
aantrekkelijk maken. 

Het enige waar ik me wél 
graag voor openstel is de 
fantastische sfeer rondom 
het evenement. Gezelligheid 
door de muziek in het dorp, 
overvolle kroegen en A1-
menu’s! Daar doe ik maar 
al te graag aan mee. Maar 
zodra er een raceauto in het 
spel komt, haak ik af. Volgens 
mij zit het gewoon in mijn 
vrouwelijke genen. Daarom 
laat ik die hele racewereld 
maar al te graag over aan 
de stoere mannen. Ben ik nu 
een ‘echte’ Zandvoorter of 
niet? Ik weet het niet, maar 
racen en circuit… ik heb er in 
ieder geval niets mee! 

‘Echte’ 
Zandvoorter

Column

Pauline

… voor Stephanie Wentink 18 jaar

Heb je ff …

Waar kennen 
we je van?
“Van Dobey dieren-
winkel. Ik loop hier 
stage. Als ik mijn 
studie heb afge-
rond wil ik het liefst 
in het buitenland aan de slag als dierenassistente. Ik ben gek 
op dieren. Thuis heb ik vijf honden, drie katten, chinchilla’s en 
vogels. Het is één grote beestenboel. Dus, ik ben het wel gewend 
om met dieren om te gaan. In de winkel doe ik van alles: hokken 
schoonmaken, dieren verzorgen en klanten helpen. Het is leuk, 
afwisselend en leerzaam werk.” 

Wat doe je nog meer?
“Als ik tijd over heb werk ik als vrijwilligster bij het dierenasiel in 
Zandvoort. Verder sta ik zo vaak als het maar kan op de indoor-
baan in Spaarnwoude. Skiën is een grote hobby van me. Ik wil 
later graag skiles geven aan jonge kinderen. Afgelopen februari 
heb ik in Oostenrijk een week lang les mogen geven aan een groep 
kleuters. Dat was te gek! In Oostenrijk een eigen dierenpraktijk 
beginnen én skiles geven, dat zou helemaal perfect zijn.” 

Waar kunnen we je tegen komen? 
“Ik ben niet echt een uitgaanstype. In een discotheek of in een 
kroeg zal je me niet snel vinden. Ik vind het leuker om met een 
groep vrienden en vriendinnen gezellig te kletsen en films te kijken. 
Ook vind ik het heel leuk om met mijn honden op het strand te 
wandelen. Bij warm of koud weer, dat maakt mij niet uit. De zee 
is altijd mooi.” 

Geniet!

Ilja op reis

De Zandvoortse Ilja Noltee is eind augustus vertrokken voor een 

reis van 4,5 maand door Thailand, Australië, Nieuw Zeeland en 

de Fiji eilanden. Om de drie weken stuurt zij ons een reisverslag 

met haar ervaringen. Hier volgt haar tweede bijdrage:

komen. Misschien is dat dan de 
reden dat veel backpackers de 
van huis uit geleerde normen 
en waarden links laten liggen 
en zich volledig storten op het 
dagelijks overleven. Ook al be-
tekent dit ontbijten met witte 
bonen in tomatensaus…

Het afgelopen uur ben ik aan-
gestaard door een reusach-
tige salamander die mij vanaf 
een palmblad bespioneerde. 
Voorbijgaande mensen met 
grote zonnebrillen en een 
glimlach op hun gezicht ge-
ven dit park een rustgevende 
uitstraling. Van alle plekjes die 
we hier bewonderd hebben, 
heeft elk zijn eigen charmes. 
Het voelt goed om zoveel te 

zien en mee te mogen maken. 
Ik ben ervan overtuigd dat het 
geloof in jezelf en in de dingen 
om je heen; waar je om geeft, 
je sterker maken. 

Doelen zijn er om aan vast te 
houden, een gevoel om na te 
streven. We zullen hier nog 
een hele hoop gaan beleven, 
wat mij iedere keer zal wijzen 
op mijn doelen en mijn gevoel. 
Momenteel kijk ik uit naar de 
ervaringen waaruit ik zal leren. 
De mountainbiketocht langs 
de verbijsterende ‘Goldcoast’ 
met zijn prachtige vergezich-
ten, het surfen in mega hoge 
golven die zich in bogen over 

Ik lig op m’n rug in het park. 
Het koele briesje laat mijn 
goudblonde haren langs mijn 
gezicht dansen. De grasspriet-
jes kriebelen op de blote delen 
van mijn lichaam, die tegelij-
kertijd worden verwend met 
een bruine gloed van de felle 
zon. Eigenlijk zou het leven al-
tijd zo moeten zijn; Het gevoel 
van leegte en zelfredzaamheid. 
Toch is dit ook voor mij maar van 
korte duur. Het volledig loslaten 
van hetgeen dat zich afspeelt in 
de omgeving die als ‘thuis’ her-
kend wordt is verdomde lastig. 
Alles zou zo veel makkelijker 
zijn wanneer de dingen van-
zelf gaan. Gisteren was toen, 
genieten van het nu en uitkij-
ken naar hetgeen dat nog zal 

mij heen lieten denderen, de 
prachtige wandelingen door de 
wildlifeparken met jumpende 
kangaroo’s en een zachte knuf-
fel van een koala hebben hier al 
hun eigen speciale bijdrage in 
gehad. Het belangrijkste is om 
te genieten van elk moment. De 
wereld ligt pas aan je voeten als 
jouw voeten ook daadwerkelijk 
in deze wereld staan. Wacht 
niet tot de wereld veranderd, 
maar verander hem, voor je-
zelf. Ook al betekent dat een 
gekneusde knie van de eerste 
surfles… Ik bedoel, ik heb er wel 
van geleerd… En staan op zo’n 
board zal ik echt nog wel, geloof 
me maar!

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Lenna - Pauline - Stephanie

Zaterdag 6 oktober: Live op het podium bij de 
Sandbar: Deep Purple, Performed by Purple Rainbow. 
De band begint om 23.00 uur.

Zaterdag 6 oktober: Een spetterend eindfeest van 
Rapa Nui! Er zijn twee podia: één met 70’s-80’s disco 
en soul en één met club, latin, electro en house. De 
ingrediënten deze zaterdag zijn niet mis: 16 DJ’s 
(o.a. Marnix, Terry Toner), diverse live optredens, een 
vuurshow, proeverijen, oesters en champagne! Het 
feest duurt tot 00.00 uur en een kaartje kost €10 
in de voorverkoop.

Zondag 7 oktober: Om het strandseizoen af te 
sluiten organiseren Skyline (13), Bruxelles aan Zee 
(14) en Mango’s (15) een Après Ski Party. Met echte 
sneeuw en o.a. de eerste Hollandse horeca langlauf 
estafette. Vanaf 18.00 uur.

Woensdag 10 oktober: Zoals iedere woensdag is er 
een film te zien in Circus Zandvoort van Filmclub 
‘Simon van Collem’, dit zijn arthouse of kunstzin-
nige films. Deze woensdag ‘Nue Propiété, aanvang 
19.30 uur.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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: 

Garageplaats onder 
appartementencomplex 
in centrum Zandvoort. 

Tel. 06-53879297
.................

Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop: 

meubelen,  oud speel-
goed, kristal, porselein,  

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Tel. 5731787, 
ook op zondag. 

Dinsdag gesloten. 
................. 

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

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

Gez. per direct  
in Aerdenhout 

huishoudelijke hulp 
voor  2 ochtenden of 
middagen per week. 

Ervaring en referenties 
gewenst. 

Graag bellen naar: 
06-53311772

Drink jij ook 
2 liter water per dag?
Wil jij dan niet weten 

wat er in je 
drinkwater zit? 
De laatste tijd 

worden er steeds meer 
stoffen in water 
gevonden die er 

niet in horen.
Bel voor een test: 

06 54357575
.................

Frans thuis leren 
met privéleraar er bij? 

Slechts €10 per 
persoon per uur. 

Bel Jean even voor meer 
info. Tel. 06-27511691

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

.................
Gevraagd: 

jonge dame 
(vanaf 18 jaar) voor 
erotieke massage. 

Hoge bijverdienste. 
Tel. 5716998. 

Discretie verzekerd
.................
Te koop: 

Garageplaats onder 
appartementencomplex 

in centrum 
Zandvoort. Tel. 
06-53879297

.................
Lieve papa Ray: 

Nancy, Ziggy en Harley 
willen je bedanken 

voor al je goede 
zorgen tijdens en na 

de zwangerschao. 
We houden héél 

véél van je!
Dikke kus Nancy, 
Ziggy en Harley

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

Hr. regenjas Westbury, 
mt. 52, uitritsbare 

voering, zgan., €15. 
Hr. regenjas, zwart, 
mt. 48, zgan., €15. 

Tel. 5713509

ZANDKORRELS
RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00  Zondag in Kennemerland 
17:00  De avond
20:00 Golden ZFM (H)
21:00  Tepp Zeppi  

Maandag
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag
08:00 Zondag in 
 Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/ 
 raadsvergadering.      
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Cafe (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Klassiek  (H)
22:00 Veenendaal in Zicht  

Donderdag
08.00 Goedemorgen  
 Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag 
08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
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  Groove Empire
23:00  Night Walk

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

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

Après ski party 
op het strand

Vaste klanten wachten er al op en aanstaande 
zondag 7 oktober is het zover. Dan organiseert  
Kinderdagverblijf ‘Pippeloentje’ weer de halfjaar-
lijkse kinderkledingverkoop. 

Zondag is het eindfeest bij de strandpaviljoens 
Skyline, Bruxelles aan zee en Mango’s en het zouden 
niet de creatieve strandpachters zijn als zij er niet een 
speciale draai aan zouden geven. Die is gevonden in 
een Après ski party met echte sneeuw! Maar liefst 
200 m3 van het koude spul laten zij vanuit Snowworld 
in Zoeterme er naar Zandvoort komen om hun gasten 
te vermaken. Als je sneeuw hebt, moet je ook skiën en 
dat gaat ook gebeuren: om 16.30 uur start de eerste 
Nederlandse horeca langlaufestafette.

De paviljoens zullen omgetoverd worden tot skihut-
ten met alles erop en eraan. DJ’s zullen de bekende 
après ski-‘schlagers’ draaien en bier, schnapps en 
worst zullen zeker niet ontbreken. De party begint 
om 18.00 uur en de dresscode is après ski!

Kinderkledingverkoop bij 
Pippeloentje 

Zoals velen inmiddels weten is dit een verkoop van 
uitsluitend nieuwe kleding van bekende merken. Alles 
is voor minstens de helft van de prijs en er is ook veel 
voor tieners! En nu het ’s morgens duidelijk frisser 
wordt, is het tijd om weer de kledingkast te inspecte-
ren of de maillots en dikke jassen nog passen. 

De verkoop wordt georganiseerd op Kinderdagverblijf 
Pippeloentje, Burgemeester Nawijnlaan 101 (aan de 
achterkant van het ‘Huis in het Kostverloren’) en 
deze is die dag geopend van 12.00 tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie: Relinde Adegeest tel. 5713665 
of 5717628.
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Nostalgie: Van Arendsoog en Joop ter Heul
Kent u ze nog? De jeugdboe-
ken die u ademloos las. Er is 
nu een bundel verschenen 
met daarin thema’s van po-
pulaire kinderboeken. Het 
boekwerk ‘Van Arendsoog en 
Joop ter Heul’ brengt vervlo-
gen tijden weer even terug.

Bij de schemerlamp, naast de 
kachel of met een zaklantaarn 
stiekem onder de lakens in 
bed. Net zo lang lezen tot het 
boek uit was en opgelucht 
over het einde in slaap vallen. 
De boeken over Arendsoog, 
Joop ter Heul bijvoorbeeld, 
of Engelandvaarders, Paulus 
de Bos kabouter, Dik Trom, 
Heidi, Rozemarijntje en niet 
te vergeten Winnetou. Maar 
ook Kruimeltje, Bolke de Beer, 
Alleen op de wereld. Bundels 
die de naoorlogse jongeren 
gewoonweg verslonden, in 
een tijd dat er nog geen te-
levisie of spelcomputer be-
stond.

In het boek ‘Van Arendsoog 
en Joop ter Heul’ passeren 
aan de hand van thema’s vele 
populaire kinderboeken uit 
de periode 1900 – 1970. Zo’n 
450 ‘toppers van toen’ zijn, 
voorzien van een toelichting, 
afgebeeld. 

Zoals een lezer zei: “Al blade-
ren en lezend beleefde ik op-
nieuw de nieuwe Kris Kras en 
had opnieuw een ontmoeting 
met Biggles, de onverschrok-
ken piloot in zijn Spitfire.” En 
ach, wat te denken van Hector 
Malot’s ‘Alleen op de wereld’? 

Griepprik voor ouderen 
van start

“De O is weer in de maand.” Regelmatig laat een radiospot ho-
ren dat het weer tijd is voor de jaarlijkse griepprik voor ouderen. 
In oktober en november krijgen zoals elk jaar bijna 3 miljoen 
mensen de griepprik.

Huisartsen zijn weer begon-
nen met het vaccineren te-
gen de griep. Het gaat om 
mensen van boven de 65 jaar 
en personen met een ver-
hoogd risico. Voor de mees-
ten is griep niet meer dan 
een vervelende ziekte. Maar 
sommigen hebben een ver-
hoogd risico: voor hen kan de 
griep zeer ernstige gevolgen 
hebben. Zij krijgen daarom 
van de huisarts een uitnodi-
ging om de gratis griepprik 
te halen.

Deze zogenaamde risico-
groep bestaat in grote lijnen 
uit mensen met aandoe-
ningen aan hart, longen of 

nieren. Ook mensen met 
diabetes behoren tot de risi-
cogroep. Degenen die tot de 
risicogroep behoort en eind 
oktober nog geen uitnodi-
ging van de huisarts hebben 
ontvangen, kunnen dan het 
beste zelf contact opnemen 
met de eigen huisarts. 

Voor mensen die door de 
huisarts zijn uitgenodigd, is 
de griepprik gratis.
Uiteraard staat het een ieder 
vrij om aan de huisarts een 
griepprik te vragen: die is 
dan wel voor eigen kosten. Bij 
sommige verzekeraars wor-
den die toch door de ziekte-
kostenverzekering gedekt.

Radio en internet populair onder ouderen
Onder 55-plussers zijn radio en internet erg populair. Uit een 
onderzoek blijkt verder dat deze twee media een hoog school-
cijfer krijgen. Hoewel de televisie toestellen veel op ‘aan’ staan 
is de waardering van de tv-programma’s vrij laag.

Radio en internet zijn de 
meest gewaardeerde media, 
vinden 55-Plussers. Radio 5 
heeft dit laten onderzoeken.  
De radiozender richt zich 
vooral op het oudere publiek. 

Radio 5 was het afgelopen 
jaar de snelst groeiende ra-
diozender van Nederland. 

Van de 55-plussers gebruikt 
bijna de helft (45%) het inter-

Kattenkwaadboek 
over vroeger en nu

Dat creatieve ideeën tot een vernieuwende aanpak leiden, 
werd onlangs in Friesland weer eens bewezen. Een boeiend 
project waar jong en oud met elkaar in contact worden ge-
bracht is het Kattenkwaadboek.

Een Friese welzijnsorganisatie 
heeft een opmerkelijk initia-
tief genomen.
Jongeren interviewden oude-
ren over de (kleine) ondeug-
den die zij in hun jeugd heb-
ben uitgehaald. Vervolgens 
werkten zij de verhalen uit 
en maakten daar een verha-
lenbundel van. Bij het project 
ging men van de stelling uit 
dat onderling contact tussen 
ouderen en jongeren tot meer 
wederzijds begrip en respect 
leidt. Ook is kattenkwaad van 
alle tijden.

De jongeren interviewden 
de ouderen over het katten-
kwaad dat die volwassenen in 
hun jeugd hebben uitgehaald. 

Deze interviews zijn in een 
boek gebundeld. Het boekje is 
nu klaar en omvat 13 verhalen 
door jongeren opgetekend uit 
de mond van ouderen in de 
leeftijd van 57 tot 93 jaar. De 
brochure geeft hierdoor een 
beeld van kattenkwaad en de 
daarmee verbonden overlast 
in de vorige eeuw. 

Zowel voor kinderen als 
voor ouderen is het leuk om 
met elkaar in contact te ko-
men, zoals in het project 
Kattenkwaadboek. De bro-
chure bevat ook de ontwik-
kelde werkwijze, in de vorm 
van een plan van aanpak om 
een soortgelijk project op te 
zetten. Bron: wijkalliantie.nl.

net. De goede oude radio blijft 
populair met 80% die dage-
lijks luisteren. Beide worden 
gemiddeld gewaardeerd met 
een 7,6. De krant krijgt het 

rapportcijfer 7,4, de 
tijdschriften een 7,2 
en teletekst een 7,1. 
Televisie is het meest 
gebruikte medium, 
maar krijgt slechts 
een 6,8. 

De resultaten van het 
onderzoek werden 
vorige week vrijdag 
gepresenteerd, voor-
afgaand aan ‘Het 
concert van de Jaren 
50’ van Radio 5 in 
Bussum. Met dit spe-
ciale concert werd ‘de 
Week van de jaren 50’ 
afgesloten. Een week 

lang werd muziek gedraaid 
uit voorbije jaren. Ook konden 
luisteraars herinneringen op-
halen. Blijkens de vele lovende 
reacties zal met name Radio 5 
nog sterk groeien.

Een bundel vol met Oude Hollandse jeugdboeken
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20
2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30    Tel: 023 571 73 73

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

U kUnt zich nog inschrijven 
voor de volgende cUrsUssen:
tarot 1
In deze cursus wordt de Grote Arcana behandeld en er 
wordt geoefend met eenvoudige legpatronen. Gelieve 
zelf een spel (Rider Waite) aan te schaffen en dit mee te 
nemen naar de cursus.
Start:  - 11-10-2007 t/m 03-04-2008
Dag  - Donderdag
Tijdstip  - 19:00 tot 21:30 uur.
Locatie  - Pluspunt Noord
Docent  - Joke  de Wit - vd Bijl
Kosten  - € 77,00

PeUters in beweging
Kinderen ontdekken de wereld door te bewegen. 
Tijdens deze cursus krijgen de (groot)ouder en het 
(klein)kind volop de gelegenheid hun wereld spelender-
wijs te verkennen. Er wordt met verschillende soorten 
speelgoed en muziek gewerkt, waardoor kinderen hun 
motorische, sociale en emotionele vaardigheden ontwik-
kelen en de band tussen (groot)ouder (klein)kind wordt 
versterkt. Een leuke veelzijdige cursus van 8 lessen 
waarin je nieuwe ideeën opdoet om ook gezellig samen 
met je (klein)kind te spelen. Een cursus voor (groot)
ouders samen met hun peuter.
Data  - 02-10-2007 t/m 27-11-2007
Dag  - Dinsdag
Tijdstip - 10:15 tot 11:15 uur.
Kosten  - € 50,00
Periode  - Wekelijks
Locatie  - Pluspunt Noord

stijldansen van start gegaan 
(inschrijven is nog mogelijk)
Sexy korte rokken, romantische jurken gedragen door 
professionals en BN-ers, zie daar een aantal ingredi-
enten van ‘Dancing with the Stars’. Wie kan er niet bij 
het programma wegdromen? of u nu wel of geen dans 
professional wilt worden: Dansschool Rob Dolderman 
nodigt u uit voor een (hernieuwde) kennismaking met 
de ballroom. Wacht dan ook niet langer, maar schrijf in 
voor het seizoen 2007-2008.

Data  - 16-09-2007 t/m 20-04-2008
Tijdstip  - 19:00 tot 20:15 uur.
Prijs  - €199,00

Aanmelden: Stichting Pluspunt Zandvoort 023-5470330.

het zondagmiddagPodiUm
Het Zondagmiddagpodium van zondag 30 september 
is verplaatst naar zondag 7 oktober. Het optreden van 
het Zwanenkoor komt hierdoor te vervallen, hier in 
de plaats treed Wendy Molè  deze middag voor u op. 
Kaarten zijn vanaf heden te reserveren. Kijkt u op onze 
website voor meer informatie

seniorenbios 
start 3e week (16) oktober met de film “The Sound of 
Music”. Aanvang is 15.30 en de entree is 2,- (incl 1 kopje 
koffie/thee)

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl
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Zandvoort
Oktober 2007

Uitagenda
Holland Casino

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Bonus Jackpot 
Oktober 
’Diamonds are a girl’s 
best friend’
Maak kans op diamantcheques à � 500,-. 

Deze prijs kunt u winnen op de 
speciale Diamantenbank.

Vrijdag 5 oktober  21.30 - 01.30 
Cross-over 
Zaterdag 6 oktober 21.30 - 01.30 
Mike Peterson 
Zondag 7 oktober 17.30 - 22.00 
NME Events 
Donderdag 11 oktober vanaf 20.00 uur
Special Party ‘Asian Night’ 
met Piao Entertainment
Vrijdag 12 oktober 21.30 - 01.00
Amy & Paolo 
Zaterdag 13 oktober 21.30 - 01.30 
DJ 2 to you
Zondag 14 oktober  17.30 - 22.00 
Joyce Stevens 
Vrijdag 19 oktober 21.30 - 01.00 
Show Gun
Zaterdag 20 oktober 21.30 - 01.30 
Leon Ray 
Zondag 21 oktober 17.30 - 22.00 
NME Events
Vrijdag 26 oktober  21.30 - 01.00 
Fresh! 
Zaterdag 27 oktober 21.30 - 01.30 
Live act met Christoph Volker
Zondag 28 oktober 17.30 - 22.00 
Amy & Paolo 
Woensdag 31 oktober vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day ‘A star is born’

Feesten & Events

Vanaf 20.00 uur

Van 13.00 - 15.00 uur

Kees Raat van Unlimited 
Delicious laat u in Circles 
Restaurant zien hoe leuk het is 
om zelf bonbons te maken. 

Tot 18.00 uur ontvangt elke 25e bezoeker 
aan ons casino bij binnenkomst het boek 
‘Bon Bon’ van Kees Raat.

Zondag 28 oktober

Workshop 
Bonbons maken

Meezing muziekspektakel gepresenteerd 
door Winston Post, met als muzikale side 
kicks Peter Groenendijk en Bas Muijs.

Kans op diverse prijzen en een 
fantastische hoofdprijs.

Inschrijven bij binnenkomst 
vanaf 18.00 uur.Vanaf 20.00 uur

Donderdag 11 oktober

Asian Night
Maak deze avond kennis met 
Azië en sta stil bij het originele 
Chinese Maanfeest. 

•  Piao Entertainment en 
spannend Mahjong toernooi

•  Sushi hapjes op Chinese 
wijze bereid

• Gratis entree vanaf 20.00 uur

Woensdag 31 oktober

Special Ladies Day
A star is born!
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tot en met 10 oktober
Autosport
5, 6,en 7 oktober: 
Circuit Park Zandvoort:  DNRT weekend

Basketbal
Zaterdag 6 oktober
19.00 uur:  Lions dames – Onze Gezellen 2
20.30 uur:  Lions heren – Racing Beverwijk 3

Handbal
Zondag 7 oktober
15.30 uur:  Vido – ZSC

Voetbal
Zaterdag 6 oktober
14.30 uur:  DVVA - SV Zandvoort
Zondag 7 oktober
14.00 uur:  Olympia Haarlem – SV Zandvoort

sportprogramma Autosport

Bleekemolen pakt podiumplek bij sprintrace

Bleekemolen startte in de 
korte race vanaf plek vijf. Bij de 
start wist De Aerdenhouter al 
snel een plek op te schuiven 
en deed dat even verderop 
nog een keer. Bleekemolen 
probeerde nog aan te dringen 
bij Frankrijk met Loic Duval 
aan het stuur maar die stond 
zijn plek niet af. Zuid-Afrika 
met Adrian Zaugg, won net 
als afgelopen seizoen op het 
Zandvoortse circuit de sprin-
trace. 

Er zat niet meer in
De hoofdrace was voor Jeroen 
Bleekemolen een ander ver-
haal. Bij de start moest hij al 
terrein prijs geven. “Vooral 
in de tweede stint ging het 

geweldig. Toen ik weer een 
aantal rijders in ging halen, 
zag ik de menigte weer he-
lemaal kolken. Dat was echt 
een geweldig gevoel”, aldus 
Bleekemolen. De echte race-
fans waren daarom zeer te-
vreden met het resultaat van 
Bleekemolen. Er zat gewoon 
niet meer in. Eén van de vele 
racefans riep hartstochtelijk: 
“Je ziet dat Bleekemolen met 
zijn hart rijdt.” 

Pitstops
Bijzonder was de ‘mystery’ 
pitsstop. De organisatie liet 
pas een half uur voor aan-
vang van de hoofdrace weten 
dat de teams tussen de 30e en 
38e ronde hun tweede pitstop 

Vooraf kondigde het A1GP team van Nederland aan voor de 
winst te gaan. Maar de matige derde en vierde trainingsses-
sie zorgde voor behoorlijk wat hoofdbrekens voor het team. 
De derde plek in de sprintrace voor het eigen publiek was een 
goede opsteker voor eerste coureur Jeroen Bleekemolen. 

moesten maken. De eerste pit-
stop moest tussen de 10e en 
16e ronde plaatsvinden, maar 
dat was al ver vooraf vastge-
steld en bekendgemaakt. De 
serie stops werd goed uitge-
voerd door het team Groot-
Brittanië met Oliver Jarvis. 
Jarvis was in Engeland de af-
gelopen week de held van de 
natie door een mensenleven 
te redden, toen hij zag dat er 
een auto in brand stond, met 
een persoon er nog in.

De winnaar
Een uiterst emotionele Jarvis, 
winnaar van de hoofdrace, 
zei na afloop: “Het hele team 
heeft het hele weekend fan-
tastisch werk gedaan. Ik ben 
ze dankbaar voor het fantas-
tische werk dat ze hebben ge-
leverd. Het is een goed begin 
met dit resultaat.” De eerste 
zes ronden verliepen niet 
helemaal goed en het team 
Groot-Brittanië was niet erg 

gerustgesteld over het brand-
stofverbruik van de bolide, 
maar toch werd de race ge-
wonnen. “Je vertegenwoordigt 
je eigen land en dat geeft wel 
een trots gevoel voor je familie 
en vrienden”, aldus Jarvis.

Klassementsleider
Tweede werd team Zuid-
Afrika met Adrian Zaugg en 
derde team Zwitserland met 
Champcar rijder Neel Jani. Na 
het opmaken van de uitslagen 
van zowel de sprintrace als de 
hoofdrace, bleek dat Zaugg de 
beste zaken had gedaan. Vorig 
jaar stond de Zuid-Afrikaan na 
de hoofdrace met lege handen 
omdat zijn race eindigde in de 
Gerlachbocht. Dit keer verliep 
het voor de GP2 coureur beter. 
Hij voert na één raceweekend 
het klassement aan. Zaugg 
wordt gevolgd door Jarvis 
van team Groot-Brittanië en 
Loic Duval van team Frankrijk. 
Jeroen Bleekemolen met team 
Nederland staat na de eerste 
race zesde in het klassement.

Einduitslagen en stand

A1GP sprintrace (12 ronden):
1.  Zuid-Afrika (Adrian Zaugg), 
 18.01.087
2.  Frankrijk (Loic Duval), 
 op 7,532
3.  Nederland (Jeroen 

Bleekemolen), op 8,097

Hoofdrace (45 ronden):
1.  Groot-Brittannië (Oliver 

Jarvis), in 1.09.51,394
2.  Zuid-Afrika (Adrian 

Zaugg), op 5,742 
3.  Zwitserland (Neel 

Jani), op 7,974
8.  Nederland (Jeroen 

Bleekemolen), op 49,270.

Klassement:
1.  Zuid Afrika, 28 punten
2.  Groot Brittanië, 19 punten
3.  Frankrijk, 18 punten
6. Nederland, 13 punten

Bleekemolen in actie                                                                            Foto:Chris Schotanus

Interessante races in bijprogramma A1GP
Formule Ford Duratec
Bij de Formule Ford Duratec  
ging de Benelux- en Neder-
landse titel naar Francesco 
Pastorelli. Het zag er voor de 
Geva rijder in de race op zon-
dag even beroerd uit omdat 
hij betrokken was bij de kop-
rol van John Svensson, maar 
Pastorelli wist met precies 
één punt meer dan zijn Noorse 
concurrent de Beneluxtitel 
binnen te halen.

Swift Cup 
In de Formido Swift Cup werd 
de titelstrijd voortijdig beslist 
door de Duitser Steve Kirsch, 
die de race op zaterdag won. 

Zijn teamgenote Sandra 
Douma schreef de race op 
zondag op haar naam.

Clio Cup
Tim Buijs was de beste rijder 
tijdens het A1GP weekend in de 
DunlopSportMaxxClioCup. Buijs 
werd zaterdag derde achter 
Sebastiaan Bleekemolen en Pim 
van Riet, maar wist op zondag 
wel de race te winnen voor de 
verrassend sterk rijdende Marcel 
Duits en Peter Bergervoet.

Benelux Racing League
In de BRL was het in de natte 
zaterdagrace de omgekeerde 
wereld. De wagens in de BRL 

light series waren behoorlijk 
sneller dan de zwaardere V6 
bolides. Marijn van Kalmthout 
met een BRL light won de race, 
maar kwam ook als eerste van 
het gehele veld over de streep. 
Zondag was het precies an-
dersom toen Donald Molenaar 
de race wist te winnen. In het 
kampioenschap van de V6 deed 
Molenaar de beste zaken. Bij de 
BRL light wist Henry Zumbrink 
zijn titel veilig te stellen.

Zandvoorts leed
Helaas waren er ook tranen 
bij de BRL light serie. De twee 
Zandvoortse rijders Peter Furth 
en Theo Stor verdwenen van 

de baan tijdens de natte za-
terdagrace, toen beiden elkaar 
raakten bij het uitkomen van 
de Tarzanbocht. Het verliep op 
de zondagrace een stuk beter 
voor Stor en Furth, met res-
pectievelijk een vierde en een 
negende plaats. Zandvoorter 
Danny van Dongen reed de 
eerste BRL race niet mee en 
wist in de tweede race, via een 
sterke inhaalrace, toch nog tot 
een elfde plek te komen. 

Formule Ford Zetec
Ook Danny’s broer Jan Paul van 
Dongen, reed in de Formule Ford 
een betere tweede race dan de 
eerste. De Zandvoorter behaal-
de een prima vierde plaats in de 
Formule Ford Zetec klasse.

Start Sprintrace                                                                                       Foto:Chris Schotanus

 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
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Café Restaurant Bonito
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Del Mar, Café Restaurant
Dorsman Assurantiën
Etos
Familie Gaus
Gemeente Zandvoort
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Meijershof, Restaurant
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Printing People
Sailfish Reclame
Sandbar
SKiP
Tandartsenpraktijk van 
der Bend & de Wee
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Webimmo
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
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Dit is Rex en hij is een rustige Hollandse herder 
reu van een jaar of 8. Hij is hier een voorbeeldige 
hond. Luistert goed, loopt netjes mee aan de riem 
en houdt wel van een aai! Hij is anderhalf jaar ge-
leden in een ander asiel terecht gekomen omdat 
hij de eigenaar de baas was. Daar werd hij (onbe-
grijpelijk genoeg) niet geplaatst en hebben wij 
hem overgenomen. Daarom deze lieve Rex dier 
van de week. Na zo lang wachten heeft hij toch 
wel een baas en een lekkere warme mand bij ie-
mand thuis verdiend. Hij is niet echt sociaal met 
andere honden en katten zijn ook niet zijn favo-
riete vrienden. Rex is al op leeftijd en daardoor vrij 
rustig, maar als je een beetje gek met hem doet, 
dan is hij erg vrolijk en trekt hij sprintjes over het 
speelveld en wil wel even lekker gek meedoen. 
We zoeken voor Rex een baas die consequent is, 
het liefst een huishouden zonder andere dieren 
en zonder kinderen. Iemand die veel tijd met hem 
doorbrengt en hem lekker veel knuffelt. Rex kan 
wel even alleen zijn, maar zat bij zijn vorige eige-
naar dan altijd in een kennel en aangezien dat ook 
al een tijdje geleden is, zal dat rustig opgebouwd 
moeten worden. Wie geeft Rex nog een nieuwe 
kans? Kom kennis maken met Rex of met een van 
zijn buren in het asiel in Zandvoort, 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

Kook eens anders
Recept Recept

REX

wekelijkse kookrubriek

Carpaccio van Opperdoezer Ronde
Hoofdgerecht voor 4 personen.

600 gr. Opperdoezer Ronde,

1 krop botersla,

1 citroen,

7 etl. olijfolie,

2 etl. heet water,

½ theelepel zout,

zwarte peper uit de molen,

3 sjalotten,

1-2 teentjes knoflook,

verse basilicum,

6 radijsjes.

Bereiding:
Borstel de Opperdoezer Ronde onder koud stromend water met een (aard-
appel)borsteltje schoon (laat de schil heel!) en kook ze in de schil net 
gaar in ruim kokend water met zout (circa 20 minuten, afhankelijk van de 
grootte). Laat de aardappelen iets afkoelen en pel ze zo warm mogelijk. 
Snijd de aardappelen in plakjes. Boen de citroen schoon en rasp de schil 
eraf met een ‘zesteur’ of citroentrekker. Pers de citroen vervolgens uit. Klop 
een dressing van citroenrasp, 4 eetlepels citroensap, 6 eetlepels olijfolie, 
heet water, z out en peper. Verhit de overgebleven olie en bak hierin de 
fijngehakte sjalotten en knoflook. Voeg dit toe aan de dressing en schenk 
dit direct over de nog warme aardappelplakjes. Laat de aardappelplakjes 
minimaal 2 uur marineren in de dressing. Bekleed 4 bordjes met gewassen 
en gedroogde botersla, verdeel de aardappelplakjes er een cirkel overheen 
en garneer met fijngesneden basilicum en fijngehakte radijsjes.

Tip:
Garneer de salade met in reepjes gesneden rauwe ham of met gebakken 
spekreepjes.

Benodigdheden:

NIEUW

KAKURO
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.

  10 28     13 17

 13     15 25/13

 5   21 7/30

  26      21

  16    5/3

  14   14/13

  11 8/23      3

 22      5

 10      5

 GCCD   HKC   FFJA
   -   =  
 +   -   +
 HKC   JEJ   CDFF
   +   =  
         
 GKAC   EJA   GFBJ
   -   =  

De bedoeling van de breinbreker is de rekenkun-
dige som op zo een manier op te lossen dat hij 
klopt. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Bre
inb

rek
er
Breinbreker

Breinbreker

Breinbreker

Ze zijn er weer: de Opperdoezer 

Ronde. De Opperdoezer Ronde 

is een uniek aardappelras dat 

alleen goed wil gedijen op wat 

hoog gelegen, lichte zavelgrond 

rondom Opperdoes. De 150 hec-

tare aardappelland rondom dit 

West-Friese dorp is de enige 

plaats ter wereld waar deze vroe-

ge aardappel geteeld mag wor-

den. De 70 telers in Opperdoes 

rooien hun aardappelen nog op 

de ambachtelijke manier: met 

de hand. Voor eind september 

zijn alle Opperdoezer Rondes 

uit de grond, waarna zij via de 

veiling hun weg vinden naar 

speciaalzaken. Ze zijn tot eind 

oktober te verkrijgen. Puur na-

tuur en een overheerlijke smaak 

die met geen andere aardap-

pel te vergelijken is! Hieronder 

een fijn voorgerecht dat tijdens 

een chique diner niet zal mis-

staan.
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 PRINSENHOFSTRAAT 5-B ZANDVOORT

•  Luxe maisonnette nabij strand en dorp gelegen
•  Ruim dakterras van ca. 40 m2 op het zuidoosten
•  Royale woonkamer met openslaande deuren naar het 

terras, woonkeuken en bijkeuken
•  3 slaapkamers en moderne badkamer
•  Evt. inpandige garage te koop voor � 40.000,- 
•  Woonoppervlakte ca. 140 m2

Vraagprijs � 498.000,- 

 TROMPSTRAAT 5/2 ZANDVOORT

•  3-kamerappartement (v.h. 4 kamers) op de gunstig 
gelegen 1e etage met prachtig uitzicht over zee

•  Twee ruime balkons aan zowel land- als zeezijde
•  L-vormige woonkamer met schuifpui naar het balkon 
•  V.v. dubbele beglazing en aluminium kozijnen/

schuifpuien en v.v. zonneschermen 
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: � 237.500,-

Op zoek naar een woning ?

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 !

Uw woning verkopen ?

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 !

 JAN SNEIJERPLEIN 3 ZANDVOORT

•  Vrijstaand woonhuis met oprit voor 2 auto’s, gelegen in 
de luwte van het centrum aan een autovrij pleintje

•  Het huis is rond ‘78 gebouwd en beschikt over
  4 woonlagen
•  Sfeervolle woonkamer met balkenplafond en open 

keuken
• 5 slaapkamers en een ruime moderne badkamer
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Woonoppervlakte ca. 150 m2, perceelopp. 143m2

Vraagprijs �498.000,- 

 TROMPSTRAAT 5/1 ZANDVOORT

•  Strak afgewerkt en sfeervol verbouwd 4-kamer- 
  appartement op de 1e verdieping gelegen
•  L-vormige woonkamer met luxe woonkeuken 
•  2 slaapkamers, luxe badkamer o.a. v.v. ligbad en 
  douchecabine met stortdouche
•  Evt. inpandige garage te koop voor � 30.000,-
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs � 274.900,- 

 ZANDVOORTSELAAN 12 ZANDVOORT

•  Vrijstaande karakteristiek 20er jaren villa met achtertuin 
op het zuidwesten met achterom

•  Voorkamer met erker en openslaande deuren naar de 
voortuin en achterkamer met toegang tot de veranda

•  Souterrain, 3 slaapkamers en knusse zolderverdieping
•  Fraaie bouwstijl uit de 20er jaren
•  Woonoppervlakte ca. 150 m2, perceelopp. 270 m2

Vraagprijs � 729.000,- 

 DR. C.A. GERKESTRAAT 141 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden half-vrijstaande woning met sfeervol 
aangelegde zonnige achtertuin met achterom

•  Oprit voor 4 auto’s en garage
•  Op steenworp afstand van de zuidduinen gelegen
•  L-vormige woonkamer met openhaard, moderne semi 

open keuken, 5 slaapkamers en moderne badkamer
•  Woonoppervlakte ca. 130 m2 (excl. vliering en garage)

Vraagprijs � 469.000,- 

 SCHUITENGAT 45 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping van Residence d’ Orange gelegen 
3-kamerappartement met royaal balkon op het zuiden

•  Het complex beschikt over een lift en ligt op steenworp 
afstand van het strand, winkels en openbaar vervoer

•  Lichte woonkamer met balkon, nette keuken v.v. 
  apparatuur, 2 slaapkamers en nette badkamer
•  Woonoppervlakte ca. 70 m2

NIEUWE PRIJS � 239.000,-

CVL_Adv_ZC0740.indd   1 01-10-2007   17:15:47
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•	 Witte	pan	bloem	 € 0,85
•	 Speculaasjes		 € 3,95

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

Victor Bol, van Strandactief, 
komt volgend strandsei-
zoen met een nieuw project 
voor de Zandvoortse kust. 
Hij heeft een zogenaamde 
Dukw op de kop kunnen tik-
ken en wil Zandvoorters en 
toeristen graag een rond-
vaart voor het Zandvoortse 
strand laten maken.

Nieuw strandproject Strandactief

De organisatoren schatten 
het totaal aantal bezoekers, 
waaronder burgemeester Niek 
Meijer en echtgenote, op circa 
2500. Een aantal dat nog maar 
zelden bij een cultureel eve-
nement in Zandvoort begroet 
mocht worden.

Deelnemers   
De twintig deelnemende ko-
ren kwamen uit Noord- en 
Zuid-Holland. Zandvoort was, 
naast de organiserende Beach 
Pop Singers, vertegenwoor-
digd door het ANBO-koor ‘Voor 
Anker’, het accordeonensemble 
DAVIDA 2000 en Six Pack. Net 
als de samenstelling van de ko-
ren qua leeftijd, was er ook een 
zeer gevarieerd aanbod in gen-
re. Van popmuziek tot Russisch 
koormuziek galmde door de 
kerk. Het geheel vormde een 
prima manifestatie die niet al-

Eén van de koren die zaterdag optraden in de Protestantse kerk
opvallend gekleed, passend bij 
het decor dat voor de juiste po-
sitief sfeer zorgde.

Taal
Een hoogtepunt was ook het 
optreden van Kees Taal. Een 
glamourtenor die in de regio 
Amsterdam grote bekendheid 
geniet als zanger, maar ook als 
coach van onder andere Karin 
Bloemen, René Froger en Birgit 
Schuurman.

Korendag formidabel succes!

Nieuw in ons assortiment:
Div. soorten cake
Div. soorten Herfst 
chocolade, ook in 
kado verpakking
Amandel speculaas

De eerste Zandvoortse Korendag is za-
terdag een formidabel succes geworden. 
Vanaf de opening om 11.00 uur door dorps-
omroeper Klaas Koper tot aan de sluiting 
rond 21.00 uur, was het een drukte van be-
lang in de Protestantse Kerk. Af en toe was 
het kerkgebouw aan het Kerkplein bijna 
tot aan de laatste plaats bezet. 

Op de agenda
De organisatoren van de 
Korendag verdienen veel 
waardering, omdat zij er 
met bescheiden middelen 
en veel zelfwerkzaamheid in 
geslaagd zijn om Zandvoort 
een nieuw toeristisch evene-
ment te presenteren. Een ge-
schenk dat het verdient om 
in de toekomst door velen 
omarmd en ondersteund te 
worden. 

11

Een evenement organiseren 
in 2008?
Meldt het aan – vóór 1 november.
U leest er meer over in 
de gemeente-advertentie. 

11

De Mannetjes

DUKW 
Zandvoortse attractie

‘Ook de Duitse toeristen 
zijn van harte welkom!’

Actueel P5 Eerste contractondertekening LDC
3e jaargang • nummer 41 • 11 oktober 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

GRATIS*
RUIT

REPAREREN?

Zie pagina 10 
rondvaarten met toeristen 
voor de kust gemaakt. Ik ga 
het nu opknappen en zal daar-
bij vaart moeten maken want 
ook Rotterdam heeft plannen 
met zo een amfibievaartuig. 
En ik vind het leuk als ik de 
eerste in Nederland zou zijn.” 
Komend seizoen is er dus op 

Een Dukw is een landingsvaar-
tuig dat onder andere gebruikt 
werd tijdens de landing van de 
Geallieerden op D-day bij de 
kust van Normandië op 6 juni 
1944. Bol: “Deze Dukw heeft 
meegedaan in Normandië. Na 
de oorlog heeft het in België 

het Zandvoortse strand een 
nieuwe attractie te noteren!

leen muzikaal een groot succes 
was, maar ook de aandacht ves-
tigde op het dorp Zandvoort. 

Vol
In een volle kerk werd de 
dag besloten door een op-
treden van de Beach Pop 
Singers samen met Popkoor 
Decibel, onder leiding van 
Arno Westerburger, die ook 
de gehele dag de diverse koren 
aankondigde. Hij was daarbij 

Cultuur P11 Open Atelierroute
Open dag P15 Kijkje in dierenasiel

Golfsport P22 Ladies Day

Dit DUKW landingsvoertuig wordt een toeristische attractie
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Langs deze weg willen wij u laten weten dat 
onze neef en grote vriend plotseling is overleden.

Herman Dupont
* 24 februari 1948      † 7 oktober 2007 

We zullen hem heel erg gaan missen.

Renée 
Sheila
Tessa
Chris
Kinderen 
en verdere familie

Herman zal in besloten kring worden begraven.

Correspondentieadres: 
S. Truder
Van Ostadestraat 26
2042 VS Zandvoort

Column

Tranen in mijn ogen krijg 
ik er van. Plezier? Nee. Nijd 
borrelt in me op. Zelf gele-
zen in één of andere krant: 
Oudere dame krijgt boete. 
Ze deponeert een plastic 
zakje in een afvalbak langs 
de weg.

Ja verdorie. Waar moet je 
het dan dumpen. Op straat? 
De 75 jarige dame werd 
door een milieuwerker be-
keurd. In het zakje zaten, let 
op; oude kassabonnetjes., 
broodkruimels en wat klein 
verpakkingsmateriaal. Zoals 
een zakje van speculaasjes. 
(Leeg, dat wel)

Natuurlijk moet je die kas-
sabonnen bij het oud pa-
pier gooien(!). Doe ik ook 
altijd. En broodkruimels in 
de groenbak. Zelfs de labels 
van theezakjes horen bij het 
oud papier. Wél het nietje 
er uithalen hè!! Dat moet 
weer in de grijze bak. Ik sta 
dágen te sorteren weet je. 
Raap zelfs de kassabonnen 
van de straat. Gooi ze bij 
‘Papier hier!’ Ze hebben in 
dat dorp zelfs een sticker 
op de bakken geplakt met 
de tekst; Alleen voor uitge-
maakte peuken en kauw-
gum. Welkom in Holland!

Nederland is dolgedraaid. 
Laten we blij zijn dat er 
überhaupt rotzooi in de 
bakken komt. Wat voor rot-
zooi dat dan ook is. En dat 
het niet op straat wordt ge-
gooid. Zoals zo velen doen. 
Nederlandschoon.nl. Maar 
dan gesorteerd. Té gek voor 
woorden. Als ze dit bericht 
in het buitenland lezen 
staan wij weer voor paal. 
Voor de zoveelste keer. 

Laten we het helder hou-
den. Gewoon rommel op-
ruimen. Als jong en oud zich 
daar aan houdt komen we 
al een heel eind. Voor de mi-
lieucontroleurs hebben we 
nog wel wat ander werk te 
doen. 

Lienke Brugman

Vuilnis 
in de bak

Cartoon  Hans van Pelt

Familieberichten Tas met foto’s gevonden
Vorige week kreeg de dienstdoende agent op het bureau aan 
de Hogeweg een wel heel bijzondere vondst gemeld. Een eer-
lijke vinder had een plastic boodschappentas met honderden 
foto’s en fotoalbums gevonden.

De agent wist in eerste in-
stantie niet wat hij er mee 
moest en hij schakelde de 
persvoorlichter van de politie 
Kennemerland, Jaap Hage, in. 
Deze was in eerste instantie 
een beetje verbouwereerd en 
ook hij wist niet goed wat er 
mee te doen. Na een telefoon-
tje met de redactie van deze 
krant, waaruit duidelijk werd 
dat foto’s een grote emoti-
onele waarde hebben, werd 
afgesproken om een artikel te 

plaatsen om de eigenaar van 
de foto’s op te sporen.

De foto’s zijn eind juli gevon-
den in een openbare vuilnis-
bak bij het Shell-station aan 
de Gerkerstraat. Er staan voor-
namelijk familiekiekjes op de 
foto’s, ook uit het buitenland. 
Mocht u zo een tas verloren of 
kwijt zijn, neemt u dan even 
contact op met de redactie van 
de Zandvoortse Courant via te-
lefoonnummer: 023-5732752. 

Advies Wmo feestelijk verpakt
Vorige maand was er een inspraakbijeenkomst waar zorg-
verleners hun reactie’s op de Wmo-beleidsnota ‘Alle hens aan 
dek’ hebben gegeven. Nu was de WMO-raad zelf aan zet. Op  
1 oktober overhandigde Paul Brugman, voorzitter van de Wmo-
raad, de adviezen over de eerste beleidsnota van de gemeente 
aan wethouder Gert Toonen. Hierna was het Marco Termes 
die de aandacht opeiste voor zijn mooie gedicht ‘Ecce Homo’. 
Daarmee werd het feestelijke gedeelte afgesloten en startte 
het werkoverleg tussen de wethouder en de WMO-raad. 

Tekst en foto Nel Kerkman

Ook de Wmo-raad was op 4 
september aanwezig in de 
raadzaal tijdens de inspraak-
bijeenkomst, maar dan wel 
als toehoorder. Daarna heb-
ben de Wmo leden met veel 
aandacht het concept be-
leidsplan bestudeerd en van 
commentaar voorzien. Het 
zijn in totaal 70 (!) aanbeve-
lingen, adviezen en verzoe-
ken aan de gemeente met als 
oogmerk: de belangen van de 
doelgroepen in Zandvoort. 

Meer openbaar groen 
en zitbankjes
Van alle commentaren en ad-
viezen viel er één in het bij-
zonder op. In de conceptnota 
‘Alle hens aan dek’ staat na-
melijk: vooral voor ouderen 
zijn ontmoetingsplekken in 
het dorp en in de buurten es-
sentieel voor het sociale con-
tact. Dit noemt men ‘plekken 
in de openbare ruimte die 
uitnodigen om een praatje 
te maken’. De Wmo beveelt 
echter aan: “meer van deze 
plekken in het dorp en in de 
buurten te creëren en deze te 
voorzien van openbaar groen 
en zitbankjes.” 

Levend document
In zijn laatste advies wijst 
de Wmo-raad er met nadruk 

op dat de nota beschouwd 
dient te worden als een le-
vend document wat gaande 
de komende 4 jaar (2008-
2011) aanvulling en bijstu-
ring nodig heeft. “Men wil 
er graag bij betrokken blij-
ven en nodigt de gemeente 
uit ideeën hierover met de 
raad te delen. Op zijn beurt 
zal de Wmo-raad zijn ken-
nis en ervaring ten dienste 
stellen van het college, om 
via blijvende constructieve 
samenwerking te komen tot 
een situatie waarbij ieder-
een binnen de Zandvoortse 
samenleving daadwerkelijk 
kan meedoen.” Het college 
zal de aangeboden Wmo ad-
viesnota bekijken en zal er 
inhoudelijk op reageren in de 
inspraaknota, die opgesteld 
zal worden voor het eind van 
het jaar. 

Zo te zien en te horen is 
Zandvoort op de goede weg, 
vergeleken bij talloze omrin-
gende gemeenten,  met zijn 
beleidsnota maatschappe-
lijke ondersteuning en ge-
zondheid. 

Het gedicht dat Marco 
Termes speciaal voor deze 
gelegenheid maakte en na 
voorlezing overhandigde aan 
de wethouder, is te lezen op 
pagina 11.

De wittebroodsweken zijn begonnen en daarom wensen wij 
jullie een fijne tijd en een fantastisch huwelijksfeest.

Rob en Patricia, Wim, Leo en Caroline en Yentl en Justin, 
Jolanda en Hennie en Lars en Esra, Saskia en Rowan en 

Daan en Ceesje.
Felicitaties kunt u sturen naar: 

Zr.D.Brondersstr.13, 2042 ED in Zandvoort.

Al 50 jaar een paar!
Jansje Petronella Krippendorf -Visser 

&
Wilhelm Krippendorf

17-10-1957 / 17-10-2007
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water

ZONDAG 14 OKTOBER 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. J. van Butselaar uit Bennebroek

RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur pastoor H. Kaandorp   

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur de heer B. Blans

Kerkdiensten

Voorzitter Wmo-raad Paul Brugman en wethouder Gert Toonen

Skatebaan officieel in gebruik
Met een korte toespraak door VVD-raadslid Belinda Göransson 
is afgelopen zaterdag de skatebaan achter het scholencom-
plex in het Louis Davids Carré officieel in gebruik genomen. 

Göransson attendeerde en-
kele maanden geleden het ge-
meentebestuur op de wensen 
van enkele jonge inwoners om 
te komen tot een skatebaan 
in het dorp. Zowel college als 
raad reageerde positief. Na 
uitgebreid overleg met de 
jongeren over plaats en keuze 
van hulpmiddelen werd een 
bedrag van € 40.000 beschik-
baar gesteld.

Göransson wees in haar toe-

spraak op het unieke feit dat 
de baan tot stand is gekomen 
dankzij de inzet van de jonge-
ren. Zij dankte de jongeren, de 
gemeente en de ambtenaren 
voor de samenwerking die tot 
deze skatebaan hebben geleid. 
Met een demonstratie van 
Koen en Bram werd de opening, 
waarbij wel een aantal verte-
genwoordigers van politieke 
partijen en ambtenaren maar 
helaas geen collegelid aanwe-
zig kon zijn, in gebruik gesteld. 

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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Twee raadsleden met 
ziekteverlof

De voorzitter moet het tijdelijk ontslag verlenen 
om vervanging mogelijk te maken. Voor vervanging 
komen leden die op de groslijst van de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen stonden in aanmerking 
en worden door de voorzitter van het centrale stem-
bureau aangedragen. Duidelijk is dat Boevé vervan-
gen wordt door Dick Suttorp, die al twee termijnen 
zijn vervanger was. Bij GBZ zal Astrid van der Veld de 
honneurs voor Draijer waarnemen. Hierdoor komt 
zij weer terug in de gemeenteraad nadat GBZ na 
de verkiezingen gedecimeerd was. De periode dat 
tijdelijk ontslag verleend wordt, is 16 aaneengeslo-
ten weken en kan, al naar gelang de situatie, ver-
lengd worden met een maximum van drie periodes 
in dezelfde raadsperiode. Die perioden hoeven niet 
aaneengesloten te zijn.

In zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad, 
heeft burgemeester Niek Meijer twee raadsleden tij-
delijk ontslagen uit de gemeenteraad. Hij heeft daar-
toe besloten op grond van relatieve artikelen in de 
Kieswet. Peter Boevé (OPZ) en Joke Draijer (GBZ) zijn 
nu vanaf 12 oktober tijdelijk geen raadsleden meer.

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)

Groot onderhoud
Het seizoen is over. De 
strandpaviljoens zijn aan 
het inpakken en sluiten een 
moeilijk strandseizoen af, 
zand erover! Maar met de 
seizoenswisseling komen ook 
de straten op de schop. Het 
wordt van de winter voor de 
toerist maar ook voor de in-
woners een kruip door/sluip 
door spel. Want sinds 3 sep-
tember zijn er al werkzaam-
heden aan de Julianalaan 
te Overveen die omleidin-
gen geven. Vanaf 1 oktober 
2007 t/m 25 januari 2008 
zal de gehele Julianalaan 
(gedeelte tussen de rotonde 
Bloemendaalseweg en de 
rotonde Adriaan Stoopplein 
inclusief onder het viaduct) 
worden afgesloten voor door-
gaand verkeer. Vanaf 1 okto-
ber tot maart 2008 is men de 
kop van de Zeeweg aan het 
aanpakken en de Zeestraat 
ligt tot 14 december open. 
En of het  allemaal niet ge-
noeg is, wordt per 1 januari 
2008 de Zandvoortselaan 
aan de westkant van het 
Heemsteeds station van-
wege een aanleg van een 
rotonde opengelegd. Dat 
wordt weer een leuke rally.

Gemeentegids

Het handige gemeentegids-
je 2007-2008 is uit. Mocht 
u het nog niet ontvangen 
hebben dan kunt u het bij 
de balie van het raadhuis 

halen. Wel staan er enkele 
storende fouten in waarvan 
de gemeente er één middels 
een advertentie gerectificeerd 
heeft. Bij vergelijking van het 
exemplaar 2006-2007 viel 
het op dat het aantal inwo-
ners met die van 2007-2008 
gestegen is met 10.021! Lijkt 
me erg veel in een jaar tijd, dat 
wordt dringen. Ook het aantal 
strandpaviljoens klopt niet. In 
de gemeentegids is het aan-
tal 38 stuks. Echter in de nota 
Strand en Duin staat (blz. 23) 
dat er 41 standpaviljoens in 
totaal zijn waarvan 7 op het 
naaktstrand. Zo hebben we in 
plaats van 1 opeens 2 sportra-
den en missen we informatie 
over rampenbestrijding van de 
gemeente Zandvoort. Weet u 
nog op welke radiofrequentie 
u moet afstemmen bij een 
ramp? Maar verder? Zijn we 
erg blij met het gidsje.

Binnen 15 minuten
Ambulances moeten in spoed-
gevallen vaker binnen de norm 
van 15 minuten aanwezig zijn, 
zei minister Klink in de Tweede 
Kamer. Vorige week bleek uit 
een onderzoek van de ambu-
lancezorg zelf dat in 2006, 
9% van de ambulances te laat 
arriveerden (35.000 ritten). 
Volgens Klink is de verbetering 

onder andere te be-
reiken door de werk-
wijze beter te orga-
niseren. Maar uit het 
rapport ‘Ambulances 
in-zicht 2006’ van 
A m b u l a n c e z o r g 
Nederland blijkt 
d a t  R e g i o n a l e 
Ambulance Voor-
ziening Ken nemer-
land i.o. (RAV) een 
prestatie van for-
maat neerzet. In het 
rapport staat dat er 
altijd (op een enkele 
keer na) een ambu-
lance op tijd bij de 
patiënt is. Dat is, ge-

zien het beschikbare budget, 
een goede prestatie. In de re-
gio Kennemerland duurt het 
gemiddeld 8½ minuut als er 
met spoed om een ambulance 

wordt gevraagd. Landelijk is 
dit gemiddeld 10 minuten. 
Zou het ook lukken om deze 
streeftijd te behouden met 
alle wegopbrekingen in de 
regio?

Tip van Jan Knotter

Jan Knotter is een in Enter 
(Overijssel) wonende oud-
Zandvoorter en leest via 
internet de Zandvoortse 
Courant. En omdat Hester 
Maij van de zomer naar Hof 
van Twente vertrokken is, 
tipte Knotter een Twentse 
krant. Hij vond dat Hester 
Maij (ex-waarnemend bur-
gemeester van Zandvoort) dé 
geschikte persoon was om 
burgemeester Ank Bijleveld 
van de gemeente Hof van 
Twente op te volgen. Zijn tip 
heeft ondertussen resultaat 
geboekt voor een eventuele 
opvolging. Zelf wil Maij het 
gerucht bevestigen noch 
ontkennen, maar zij zou tot 
de ongeveer vijf kandidaten 
behoren. Of zij het daad-
werkelijk wordt moet nog 
worden afgewacht, maar 
waarnemend-burgemeester 
Wim Burgering versprak zich 
in een raadsvergadering (be-
wust of onbewust) wel toen 
hij het over zijn opvolgster 
had. Een groot voordeel is 
dat Maij al in de gemeente 
woont. Een half jaar gele-
den heeft ze samen met 
haar echtgenoot Herman 
Idzerda een woning betrok-
ken in een voormalige die-
renartsenpraktijk in Delden, 
waar ze momenteel met 
volle teugen geniet van al 
het moois dat deze streek 
te bieden heeft. 

Een toost 
op een bruisend Zandvoort

De C van het Louis Davids Carré (LDC) project stond op 4 okto-
ber voor de C van champagne. De feestdrank werd uitgedeeld 
tijdens de ondertekening van de overeenkomst tussen de ge-
meente en woningbouwvereniging EMM. Het was de tweede 
officiële ondertekening van burgemeester Niek Meijer. Er zul-
len er nog velen volgen. 

Tekst en foto Nel Kerkman

Meijer zwaaide alle lof van de 
onderhandelingen naar wet-
houder Wilfred Tates, die op 
zijn beurt meldde dat het een 
uitdaging is om een nieuwe 
wijk te realiseren met een ge-
heel eigen uitstraling. Een van 
de eerste overeenkomsten in 
het project was gericht op de 
grondruil in het LDC tussen de 
gemeente en EMM. De huidige 
grond waar de 24 ‘rug aan rug’ 
huurwoningen van EMM op 
staan, is geruild met de nieuw 
te bouwen woningen van de 
gemeente boven de brede 
school. Op de locatie van de 
huidige EMM huurwoningen 
komen koopwoningen terug. 

Transactie
Teun Oosterhuis, interim di-
recteur EMM, is zeer tevreden 
met de overeenkomst: “Er 
komen in plaats van 24 huur-
woningen in totaal 50 huurap-
partementen voor terug. Het 
zullen waarschijnlijk levens-
loopbestendige appartemen-
ten worden.” Ook wethouder 
Tates is erg enthousiast over 
de transactie: “De overeen-
komst is voor de gemeente 
een financieel plaatje om-
dat op de geruilde plek meer 
koopwoningen gerealiseerd 
kunnen worden. Het betekent 
dat de kosten van ongeveer 60 
miljoen euro gunstiger zullen 
uitvallen.”

Aanbesteding
Intussen is het LDC project op 
Europees niveau aanbesteed. 
Op vrijdag 14 september sloot 
de inschrijving. Vijf ontwik-
kelaars zijn geselecteerd, die 
elk een integraal plan zullen 
opstellen voor het hele plan-
gebied (45.000 m2). Aan wie 
het project uiteindelijk is 
gegund, wordt begin 2008 
bekend gemaakt. Tijdens de 
eerste fase, waarvan de door-
looptijd is gepland tot 2010, 
staat het navolgende op 
stapel: een complex bouw-
werk met een ondergrondse 
parkeergarage voor 511 auto’s 
en een brede school, plus on-
geveer 50 woningen. Zeker 
zal de parkeergarage moe-
ten voldoen aan de normen 
van fijnstof. In ieder geval zal 
het herontwikkelde LDC een 
duurzame energievoorzie-
ning krijgen.

Toekomst
De volgende fase heeft een 
uitloop tot 2014 waarin 200 
nieuwe woningen, een brede 
nieuwe school met plaats voor 
vele voorzieningen zoals de 
openbare bibliotheek en een 
nieuw marktplein worden ge-
realiseerd. Ook daarin vinden 
verschillende grote bouwtra-
jecten plaats. Er zal nog veel 
champagne moeten vloeien 
voordat Zandvoort echt kan 
zeggen: “We hebben een brui-
send centrum.” 
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Week 40 • 2007
Oktober
Circuit Park Zandvoort: Finale 
Races (Dutch Power Pack) 

Classic Concerts: Pianorecital 
Regina Albrink. Protestantse 
Kerk, aanvang 15.00 uur

Cabaret: Droog Brood met ‘De kip met 
de gouden enkels’. Circus Theater 
Zandvoort, aanvang 20.15 uur
November
Zandvoorts Museum: Expositie 
‘Retourtje Blauwe Tram’

Circuit Park Zandvoort: Zandvoort 
500 (Dutch Winter Endurance Series) 

WNF ‘leven in zee’ campagne: 
Duik mee in de Noordzee. 
Om 14.00 uur op het strand ter 
hoogte van Center parcs

Classic Concerts: ‘A Tribute to 
Acangelo Corelli’ Trio da Fusignano
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Vlnr.: wethouder Tates en burgemeester Meijer namens de gemeente en directeur
Oosterhuis namens EMM heffen het glas

Leren 
jacks 
€39,-

Haltestraat 15/17
Zandvoort

elke dag geopend van
12.00- tot 18.00 uur

Langlaufen in de zomer: 
superstunt!

250 Kubieke meter echte sneeuw kwam eraan te 
pas om de eerste Nederlandse Kampioenschappen 
Horeca Langlaufen te kunnen organiseren. Een par-
cours dat omhoog naar de boulevard ging en weer 
terug, waarna er ook nog dwars door de strand-
paviljoens gelanglauft moest worden. De teams 
maakten er uiteraard een ludieke gebeurtenis van, 
gezien de kleding waarin er een aantal was verkleed. 
Pinguïns, derndeljurkjes, lederhosen; als het maar 
met het thema après ski te maken had. Er waren 
veel toeschouwers op het spektakel afgekomen die 
zich, mede door het schitterende weer, uitstekend 
vermaakt hebben. Ook de alcoholische versnaperin-
gen van de sponsors waren van harte welkom. Een 
evenement om te herhalen!

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie is 
de praktijk gesloten

15 t/m 19 oktober

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

In deze periode kunt u ook geen 
blikken BIAMED bij ons aanschaffen!

Het einde van het seizoen is bijna daar en dus wil 
ieder zichzelf respecterend strandpaviljoen nog 
één keer uitpakken voor zijn gasten. Dat uitpakken 
is door Skyline, Bruxelles aan zee en Mango’s uit-
zonderlijk goed gelukt!

Hoorcommissie Oud Noord 
geeft advies

De komende weken kan het college met het advies aan 
de slag gaan, waarna het, samen met de reactie van 
het college, in de commissievergadering van 27 novem-
ber aanstaande behandeld gaat worden. Uiteindelijk 
zal de gemeenteraad van 11 december het nieuwe be-
stemmingsplan Oud Noord moeten vaststellen.

Advies
Door de woningbouwvereniging EMM is door middel 
van een brief aan het college medegedeeld dat zij af-
ziet van de herontwikkeling van het plangebied Rode 
Kruisgebied en omgeving. Hierdoor is het college van 
mening dat de wijzigingsbevoegdheid om de heront-
wikkeling mogelijk te maken, op geen enkele manier 
meer haalbaar is. Het college heeft de hoorcommissie 
dan ook gevraagd om de gemeenteraad te adviseren 
de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan te 
halen. De hoorcommissie adviseert de gemeenteraad 
om dit verzoek in te willigen door ambtshalve het be-
stemmingsplan Oud Noord gewijzigd vast te stellen. 
Daardoor wordt aan het merendeel van de bezwaren 
van de omwonenden tegemoet gekomen en is de in-
houdelijke behandeling van zienswijzen, die op de her-
ontwikkeling van het plangebied Rode Kruisgebouw en 
omgeving betrekking hebben, achterhaald.

Het advies van de hoorcommissie over het ontwerp-
bestemmingsplan Oud Noord is klaar. Daarmee levert 
de commissie een belangrijk werkstuk af en kunnen 
de volgende stappen gezet worden in de procedure. 
Sommigen kijken reikhalzend uit naar het advies. Op 
23 augustus jl. nog nam de commissievoorzitter, Gijs 
de Roode (CDA), een petitie in ontvangst van veront-
ruste wijkbewoners, die zich daarmee uitspraken te-
gen de door hen gevreesde sloop van woningen rond 
het Rode Kruisgebouw. 

Joke Draijer
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Pilotproject 
Zandvoortse kunstenaars

Groep 8 van de Nicolaasschool 
beet het spits af. ’s Ochtends 
hadden de leerlingen tekenin-
gen van het internet gedown-
load die ’s middags, tijdens de 
eerste sessie in gebouw De 
Krocht, in mozaïeken werden 
omgezet. Zes jaar geleden zijn 
de dames begonnen met het 
lesgeven op de basisscholen. 
Nu heeft wethouder Gert 
Toonen dit project omarmd 
en subsidie gegeven. Via con-
tacten in de Rotary Zandvoort, 
Hanneke Wagenaar is ambas-
sadrice, is Unicef geïnteres-
seerd geraakt en heeft de lan-
delijke Kinderkunstlijn in het 
vooruitzicht gesteld. Komend 
schooljaar gaan Rebel en 
Jansen in Amsterdam starten 
en is Unicef ‘geestelijk eige-
naar’ van de Kinderkunstlijn. 
Als er dan een landelijk 
Kinderkunstlijn van komt, wil 
Unicef de werken veilen om in 
derdewereldlanden kinderen 
ook de mogelijkheid tot het 
produceren van kunst te geven. 
Ook wil Unicef de mogelijkheid 
onderzoeken om de werken op 
Kinderpostzegels te plaatsen.

Meer sponsors nodig
De lijn die de werken van de 
Zandvoortse leerlingen gaat 
maken moet door het hele 
centrum komen. Na de expo-
sitie worden de kunstwerken 
aan de kinderen teruggeven. 
Normaal was de koffieclub van 
de Hema de plaats om te expo-

seren maar Theo v.d. Laan heeft 
zelf een kunstwerk op de muur 
laten aanbrengen en moet, na 
10 jaar (!) helaas afhaken. De 
beide dames willen dan ook 
met nadruk de Zandvoortse 
ondernemers motiveren om 
zich hiervoor aan te melden. 
Ook zijn, ondanks de subsidie 
van de gemeente, sponsors 
hard nodig. 

Kinderprijzen
Als de expositie van start gaat, 
gaan leden van Koninklijke 
Horeca Nederland de prijzen 
van kinderconsumpties twee 
dagen lang naar kinderprijzen 
en zal het startsein gegeven 
worden in het Zandvoorts 
Museum, in aanwezigheid van 
een delegatie van Unicef met 
de projectleiders en sponsors.

Medewerking
De Zandvoortse basisscho-
len hebben ook meegewerkt. 
Tijdens het directeurenover-
leg is overeengekomen dat de 
posters die aandacht voor het 
project vragen door de scho-
len gemaakt gaan worden. Het 
lesrooster is door Ab Reinders 
gemaakt en ten slotte heeft 
de beheerder van De Krocht, 
Theo Smit, zijn caféruimte ter 
beschikking gesteld. De kunst-
werken die af zijn, worden op-
geslagen in het Zandvoorts 
Museum en komen in maart 
komend jaar weer tevoor-
schijn. 

De Zandvoortse kunstenaars Marianne Rebel en Hilly Jansen 
zijn aan het kunstproject Kinderkunstlijn begonnen dat door 
Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, landelijk zal 
worden geïntroduceerd. De groepen 8 van de Zandvoortse 
basisscholen en de brugklas van het Wim Gertenbach College 
krijgen tijdens twee sessies de mogelijkheid om een mozaïek 
of een olieverfschilderij te maken, die uiteindelijk als een lint 
door de Zandvoortse ondernemers in hun etalages zullen wor-
den tentoongesteld.

Kinderen mozaïeken vol overgave

W I N  d e  S U P E R - B I K E !

OUTFITTERS NATION is het nieuwe, trendy label voor jongvolwassenen.
OUTFITTERS NATION richt zich op meiden tussen de 10 en 18 jaar, die 
tegenwoordig zeer bewuste consumenten zijn.
Zij worden beïnvloed door vrienden en idolen, hun smaken en stijlen 
veranderen continu.

OUTFITTERS NATION reageert 
snel op grote en kleine  
veranderingen in de mode.
Jongvolwassenen kunnen  
met OUTFITTERS NATION  
hun eigen lifestyle creëren.
OUTFITTERS NATION brengt 
zes hoofdcollecties en 12  
korte termijn collecties per 
jaar voor meiden. 

E M O T I O N  b y  E S P R I T
T h e  n e w  b r a n d

De collecties zijn opge-
deeld in verschillende 
thema’s en hebben een 
maatvoering die loopt van 
XXS tot en met M of L.

De collectie bestaat uit 
jeanswear en een luxury 
lijn die een vast onderdeel 
van de collectie is en zich 
kenmerkt door de uitge-
werkte stijlen, prints en 
aparte materialen.  

EMOTION BY  Haltestraat 10A/B  2042 LJ Zandvoort

PRIJSVRAAG 
De aktie start
Maandag 1 Oktober 2007.
Bij aankoop van
’OUTFITTERS NATION’
bij ’Emotion by Esprit’
ontvang je een inschrijfkaart.
Lever deze inschrijfkaart volledig ingevuld uiterlijk
Donderdag 25 Oktober voor 18.00 uur in.
De winnaar wordt telefonisch op de hoogte gebracht.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op Zaterdag 27 Oktober om 14.00 uur.

EMOTION BY  Haltestraat 10A/B  2042 LJ Zandvoort

Janssen: “Sinds 1992 kom ik in 
Canada en ik ben een enorme 
liefhebber van het land en 
haar bewoners geworden. Je 
kunt er fantastische reizen 
maken, genieten van de na-
tuur, op zalm en steur vissen 
en er liggen geweldige golf-
courses. Ik wil thans proberen 
om mijn ‘Canadese gevoel’ 
aan anderen over te bren-
gen, in eerste instantie door 
het product gerookte wilde 
Pacific zalm in Europa meer 
bekendheid te geven en voor 
consumptie te distribueren 
aan de groothandel, detail-
handel en consument.”

Bijzonder product
Janssen heeft het exclusieve 
recht verkregen van ‘Little 
Miss Chief’ Gourmet Products 
Inc. uit British Columbia (BC), 
Canada, om dit bijzondere 
product in Nederland aan 
te bieden. “De directeur van 
dit bedrijf, Ellen Melcosky, is 
geboren als lid van Esketemc 
First Nations. Dit is één van 
de oorspronkelijke ‘native 
Indian’ bevolkingsgroepen 
van Canada. Via overlevering 
van haar grootmoeder is zij 
in het bezit gekomen van 
een speciaal recept voor een 
marinade om gerookte wilde 
zalm te bereiden. Zij doet dit 
met groot respect voor dat-
gene wat de natuur te bieden 
heeft. Haar jarenlange erva-
ring en experimenten heb-

ben geleid tot een bijzonder 
product en enkele van haar 
recepten zijn in de verpakking 
bijgevoegd.”

Wilde zalm
Het gaat hier om wilde Keta 
(Chum) zalm, die voor de kust 
van BC in de Grote Oceaan 
wordt gevangen. Het is dus 
beslist geen gekweekte zalm. 
De vis wordt gevangen voor-
dat zij de rivier opzwemt om 
daar te paaien. Zij is dan op 
zijn vetst. Nadat de zalm is 
gefileerd, gemarineerd in 
witte wijn en zachtjes ge-
rookt boven Canadese hout-
snippers, is de zalm klaar 
voor een belangrijk deel van 
het proces. Ingesloten in 
een goudkleurige folie ver-
pakkingszak wordt de zalm 
vervolgens verwarmd met 
stoom om in het eigen vocht 
verder te garen. Hierdoor 
blijft alle smaak en struc-
tuur behouden. Er ontstaat 
een voortreffelijk, smaakvol 
product door de speciale ver-
werking (waarbij geen con-
serveringsmiddelen of kleur-
stoffen worden gebruikt!). 
Het grote voordeel is dat het 
bij een ongeopende verpak-
king jarenlang buiten de koe-
ling houdbaar is. Ideaal dus 
voor o.a. kerstpakketten. De 
zalm is ook verkrijgbaar ver-
pakt in fraaie, met Indiaanse 
motieven beschilderde ceder-
houten doosjes.

Wat heeft Zandvoort toch een diversiteit aan bedrijven! Neem 
nu Ruud Janssen aan de Julianaweg 4. Na dertig jaar werk-
zaam te zijn geweest in de financiële sector heeft hij onlangs 
het roer totaal omgegooid en is Pacific Salmon Import gestart. 
Niet zomaar, maar vanuit een diepgewortelde passie voor de 
provincie British Columbia in het westen van Canada. 

door 
Erna Meijer

Combinaties
Dat het inderdaad een deli-
catesse is, heeft uw verslag-
geefster zelf mogen proeven. 
Bij opening van de verpakking 
ruikt men al een verrukkelijke 
lucht van het ingesloten vocht, 
dat ook later toegevoegd kan 
worden. De zalm bestaat 
niet uit plakjes, maar uit een 
moot graatloos, stevig vlees, 
dat echter mals blijft. Men 
kan het niet alleen puur eten, 
maar ook in combinatie met 
bijvoorbeeld mon chou, crème 
fraiche of zure room smaakt 
het erg lekker op toast of stuk-
jes stokbrood. De zalm heeft 
een heerlijke rooksmaak en is 
beslist niet ‘vissig’. In combi-
natie met een glas Canadese 
(BC) chardonnay ( ja, inder-
daad, Canada beschikt ook 
over een aantal wijngaarden) 
proeft men iets bijzonders en 
is het zeker een traktatie voor 
de visliefhebber. 

Omega-3
Je kunt het gebruiken als hap-
je bij de borrel of verwerkt in 
een (voor)gerecht voor een 
feestelijke avond. Als relatie-
geschenk zal het zeer zeker 
op prijs gesteld worden of 
gewoon in plaats van een bos 
bloemen. Voor een creatieve 
geest is het gebruik beslist 
onuitputtelijk. Bovendien is 
het rijk aan Omega-3 vetzuren 
ter vermindering van hart- en 
vaatziekten.

Bent u inmiddels nieuwsgie-
rig geworden? Kijk dan op 
www.pacificsalmonimport.
eu of neem contact op met 
Ruud Janssen, Julianaweg 4, 
tel. 06-23634717 voor prijzen 
en leveringsmogelijkheden.

Pacific Salmon Import

Ruud Janssen 

www.zandvoortsecourant.nl
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Wederom prima herfstweer 
in weekeinde 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 16 15 17 17 

Min 7 10 9 8

Zon 35% 20% 35% 40%

Neerslag 10% 15% 10% 10%

Wind zw. 3-4 west 3-4 zuid 3-4 zzw. 3-4

Het was dan ook bijna su-
bliem weer met veel zon, 
nauwelijks wind en de bijna 
18 gaden in de  schaduw voel-
de bijna zwoel aan. Sommige 
terrasjes op Zandvoort zaten 
gewoon vol alsof het hartje 
zomer was. 

Het weer begin deze week 
heeft alweer een deukje ge-
had en vanuit het noorden 
zijn wolkenpartijen binnen-
gewandeld die samenhingen 
met een kleine verstoring aan 
het weerfront. Dinsdag later 
op de dag, meldde zich een 
‘indringend’ regenfront vanuit 
het zuidwesten en kwam dus 
pardoes het hogedrukbastion 
binnen, dat het mooie weer 
steeds gaf. De neerslag (zuid-
westen van het land) stond 
dinsdag aan het einde van de 
dag geprogrammeerd. 

Woensdag overdag, toen 
het regenstorinkje via de 
achterdeur was vertrokken, 
herstelde het mooie(re) weer 
zich eigenlijk alweer door 
reanimatie van de hogedruk 
en dat blijft minstens zo tot 
en met het komende week-
einde. Dus voor de zoveelste 
keer profiteren we van mooi 
weekendweer. Mocht de zon 
goed meewerken kunnen we 
wel eens dicht in de buurt van 

de 18-19 graden uitkomen in 
Zandvoort en omgeving. 

De vrijdag overigens geeft 
tijdelijk meer bewolking en 
een heel licht buitje is dan 
niet uit te sluiten. Met 15 
graden is het ook wat koe-
ler dan. Inmiddels heeft de 
maand oktober alweer een 
gering warmteoverschot op-
gebouwd, hoewel de nachten 
soms koud uitpakten tot op 
heden. De langere termijn 
laat in ieder geval (ver) bo-
vennormale temperaturen 
zien.

Hogedruk situeert zich door 
de bank genomen boven 
Midden- en Oost-Europa, 
terwijl lagedrukgebieden 
zich vooralsnog koest lijken 
te houden en in de buurt 
van IJsland bivakkeren. Een 
overwegend vrij zuidelijke 
bovenstroming kan ons zo 
nu en dan bijna in de subtro-
penlucht brengen waarin de 
20 graden binnen bereik blijft 
een enkele keer. De neerslag-
trend blijft ook nog vrij gering 
vooralsnog.

Later volgende week lijkt de 
depressie-invloed toe te ne-
men richting Nederland

weerman Marc Putto

Jan Pelleboer, de meest spraakmakende ‘weerzegger’ uit de 
jaren zeventig en tachtig, zou het voorbije weekendweer 
een dikke negen hebben gegeven, want de man was im-
mers dol op het becijferen van het Hollandse weer.

sie in 2004 met Zandvoort ’75 
nam Jan Piet Paap dit laatste 
over, maar benoemde men 
haar tot voorzitter van de af-
deling voetbal van de ontstane 
sportvereniging Zandvoortse 
Sport Combinatie (ZSC) en 
dit laatste half jaar eveneens 
tot waarnemend secretaris. 

De vele bekers in haar prij-
zenkast geven een goed 

beeld van haar kwali-
teiten!

Hobby’s
In haar privéle-
ven reist Olga heel 
graag. “Ik heb ge-

lukkig al vele verre 
reizen mogen maken. 

Het is een fijne, maar 
ook dure hobby, vooral 

als je zoals ik alleen reist. 
Ik heb geen partner; ik ben 

geen doorsnee type, beslist 
geen keukenprinses en ik hou 
erg van mijn vrijheid!” Naast 
het contact met de lokale be-
volking en de natuur is Olga, 
hoewel zij niet gelovig is, gek 
met kerkjes en tempels. “Al bij-
na vijf jaar zing ik elke maand 
bij het Gemengd Zandvoorts 
Koper Ensemble en ga ik elke 
woensdagavond naar de film-
club van Thijs Ockersen. Ook 
heb ik het plan opgevat om 
het Pieterpad (van Pieterburen 
in Friesland naar de Sint 
Pietersberg in Maastricht) 
helemaal te lopen en om kilo-
meters te (leren) maken ben 
ik dit jaar lid geworden van de 
wandelsportvereniging EMM.” 
Wie Olga Poots eens wil ont-
moeten buiten al deze eerder 
genoemde activiteiten, kan 
vijf dagen per week terecht bij 
Harry en Toos Hoeijenbos aan 
het busstation. Hier ontbijt zij 
namelijk al jaren (vanaf 1994) 
en zoals zij met overtuiging 
zegt: “Zij serveren de lekker-
ste gebakken eitjes van heel 
Kennemerland!”

bij de Haarlemse Voetbalbond 
toch een zekere angst voor 
vrouwen. Na een bepaald ver-
velend akkefietje heb ik toen 
besloten om te stoppen met 
fluiten in de regio.” Bij The 
Zandvoort Boys (TZB) zocht 
men een scheidsrechter voor 
de lagere seniorenteams en dit 
heeft Poots van 1983 tot 2000 
gedaan. Af en toe hanteert 
zij de fluit nog bij schooltoer-
nooien en jaarlijks bij het be-
faamde ‘Hotsknotsbegonia’-
voetbaltoernooi ter ere van 
de uitvinder van deze term, 
de overleden Zandvoorter 
Bert Jacobs. Tussendoor was 
Olga ook nog actief (ook in het 
bestuur) bij de zaalvoetbalver-
eniging Zandvoort-Noord.

Sportbestuur
In 2001 werd de sportieve en 
betrokken Olga als secretaris 
in het bestuur van TZB gekozen 
en vanuit die functie kwam 
zij ook in de Zandvoortse 
Sportraad terecht. Na de fu-

De dorpsgenote van deze week is beslist geen onbekende, 
want vooral in de sportwereld heeft Olga Poots (51) haar spo-
ren dubbel en dwars verdiend. Een geboren en getogen Zand-
voortse, de jongste in een gezin van drie kinderen, met beken-
de grootvaders. Enerzijds meester Poots en Klaas ‘de Keeke’ 
van moederskant anderzijds. 

Dorpsgenoten

Sinds 1993 woont Olga in 
een knus huisje, date-
rend uit circa 1880, aan 
de Zandvoortselaan. 
Na de Karel Door-
manschool en het 
Coornhertlyceum be-
gon haar werkzame 
leven in Amsterdam, 
een leuke tijd, waar-
na zij bij Bureau 
Beijer in Haarlem 
terecht kwam. Hier 
kreeg zij de interesse in 
verzekeringen, wat sinds 
februari van dit jaar resul-
teerde in een baan als binnen-
dienst medewerkster bij HBR 
in Bloemendaal. 

Damesvoetbal 
Wat echter al op haar elfde 
begon, is de passie voor 
voetbal. Olga: “Mijn vader 
was destijds bestuurslid van 
Zandvoortmeeuwen en samen 
met mijn moeder stond ik als 
enthousiaste supporter langs 
de lijn. Vanaf mijn zestiende 
ging ik, samen met mijn zus-
ter, op damesvoetbal, welk 
team door mijn moeder werd 
gecoacht. In verband met een 
slechte meniscus moest ik in 
1983 helaas stoppen met de 
actieve beoefening.”

Scheidsrechter 
Dat zij toch nauw betrokken 
bleef bij het voetballen, komt 
door het feit dat zij, eveneens 
op jeugdige leeftijd, scheids-
rechter werd. “In eerste in-
stantie floot ik bij de jeugd en 
bij de A2/A3, maar eigenlijk 
wilde ik meer. Hoewel ik ieder 
jaar promoveerde, bestond er 

 

                           Olga Poots 

Olga Poots

door Erna Meijer
Najaarsbemesting voor

gazon en border.

Bitterzout voor de coniferen.

Vrijdag 12 oktober
Live music

 ”Adinda”
van 20.00- tot 24.00 uur

Zaterdag 13 oktober

derde 
karaokewedstrijd

Voor meer informatie zie:
www.oomstee.nl 

Oktober Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Ketjap Kai
   (Kipblokjes in ketjapsaus)

* 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*

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Haltestraat 55 - 2042 LL Zandvoort - 023-571 28 39
Ook zondags geopend.

Dames Pully met 
col of turtlehals

10 kleuren
S t/m XXL € 19,50

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

MENU VAN DE MAAND
OKTOBER

€ 27,50
Mousse de maquereau au avruga

mousse van gerookte makreel met avruga
of

Pastrami de veau avec dressing de limon
pastrami van het kalf met limoendressing

of
Pot au feu de légumes

vegetarische pot au feu met geroosterde paprika 

HHH

Truite saumon bagna calda
zalmforel bagna calda

of
Magret de canard, glace de mielle aux fine herbes

tamme eend, geglaceerd met kruidenhoning
of

Torte melanzane
hartige laagjestaart van aubergine

HHH

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

Presenteert
RED MONDAY

Maandag 15 oktober 2007
(herfstvakantie)

Ricky Rivaro
Frederik Abas

MC Yanto 
Haltestraat 20-Zandvoort

Tel.: 023-5720461

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Het gaat weer eens gebeuren.
Riek en Rob

openen hun deuren!

Café
”De Kroeg”

Haltestraat 28 - Zandvoort

In het interview van dorps-
genoten vorige week, ver-
telde Marianna Schoorl dat 
haar zoon en dochter beide 

getrouwd zijn en ze haar 
‘schoonkinderen’ als eigen kin-
deren beschouwd. Door een 
misverstand is deze intensie 

niet in het verhaal opgeno-
men. Sorry Sandor, Jolanda, 
Mandy en Peter. Jullie horen 
er allemaal bij.

Dorpsgenoot Marianna Schoorl

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 ONS BEDRIJF ZOEKEN WIJ 
PER DIRECT EEN FULL TIME ÉN

REPRESENTATIEVE, FLEXIBELE, 
GASTVROUW- /HEER 

MET AANTOONBARE HORECA- 
EN LUXE A LA CARTE ERVARING

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   
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maak nu kennis met 

de reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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

Zaterdag in Zandvoort bij Shell Duinzicht:

GRATIS* 
RUIT REPAREREN

Zaterdag 13 oktober  kunt u terecht op de parkeerplaats 
bij Shell Duinzicht aan de Dr. C.A. Gerkestraat in 

Zandvoort en wel van 09.00 tot 17.00 uur
Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Graveren van het kenteken met NL in alle ruiten kost slechts 
€ 15,- per auto, inclusief twee waarschuwingsstickers. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de 
gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures bij regen en ‘s avonds goed zichtbaar blijven. Graveren helpt 
tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het oude nummer vervangen! 

Let op de gele tent en gele bus van Automark

STER IN VOORRUIT: MEER DAN 50% 
DOORSCHEURKANS, OOK IN DE HERFST!
Harde wind, zware regen- en hagelbuien en vooral de eerste nachtvorst zorgen voor grote spanningen in voorruiten: uitzetting en inkrimping doen kleine barstjes / 
sterretjes doorscheuren tot een grote barst. Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij 
de APK tot gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico 
meestal € 136,-!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit. Laat uw ruit niet barsten! Op alle reparaties: Levenslange Garantie!

*Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is voor alle WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden geheel zonder kosten. Als Automark uw ruit 
repareert, heeft u geen eigen risico en geen no-claimverlies. Voor de juiste adres-, voertuig- en verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de geldige groene kaart worden meegenomen. 
De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U bent welkom bij de Mobiele Service van Automark, uw specialist in hars reparaties. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis 
voorruitinspectie: u krijgt een vrijblijvend en deskundig advies.

Zie ook: www.automark.nl
*”Reflectielaag”, “Automark”, het “STOP”logo, de kleur “geel”, de “vorm tent” en “Safe Sight” zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst

‘Niet nadenken. Zelf denken!’ 
Marco Termes

(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

Marco Termes maakte op 1 oktober jongstleden, in opdracht 
van de Wmo-raad, dit speciale gedicht. Na voorlezing werd het 
ingelijste gedicht overhandigd aan wethouder Gert Toonen. 

Zorgen om elkaar
De zorg voor elkaar
Nu en morgen.
Zorg voor hem en haar.

Niet slechts wie en 
waar, statistisch precies
en pasklaar uitgemeten 
binnen de normen en 
waarden van politiek.

Maar zorg voor elkaar.
De zieke.
De eenzame.
Het bejaarde paar.

Handel, voel en zie,
voorbij de geest van 
loketje één, twee of drie. 

Voorbij alle cijfers, 
voorzorgsmaatregelen,
je individuele wens.

Ecce homo.

Voor mij staat een mens!                                                Marco Termes

* ‘Ecce homo’ (Latijn voor ‘zie de mens’). Het waren de woorden van Pontius 
Pilatus toen hij Jezus Christus na de geseling toonde aan het volk.

Gedicht in kader Wmo

KunstKracht 11 

De burgemeester begon zijn 
speech met het verontschuldi-
gen van wethouder van Kunst 
en Cultuur, Gert Toonen, die na 
een operatie nog in het zieken-
huis ligt “maar wel herstellen-
de is”. Het was dan ook niet aan 
Meijer om de open brief, die de 
Zandvoortse kunstenaars heb-
ben verspreid, te beantwoor-
den, “al kriebelt het wel”, zei 
hij. Hij hoopt op een goede en 

open dialoog met de 
Zandvoortse kunste-
naars en nodigde ze 
uit om op het raad-
huis, onder het genot 
van een kop koffie, te 
komen praten over 
hun grieven en dan 
met name over een 
expositieruimte, die 
het ze nog steeds 
ontbreekt.

Afgelopen zaterdag heeft burgemeester Niek Meijer de kuns-
troute KunstKracht 11 geopend. In strandpaviljoen Maritime 
waren een kleine honderd belangstellenden getuige. In zijn 
toespraak vergeleek de burgervader de naam van de route 
met de kracht die de kunstenaars in Zandvoort, volgens de 
BKZ, van de gemeente tegen krijgen.

De kunstroute was twee da-
gen te volgen. In maarliefst 19 
expositieruimten, drie meer 
dan vorig jaar, exposeerden 32 
kunstenaars met hun nieuw-
ste werk. Dat betekent dat ook 
gasten uit de regio hun werk 
aan het Zandvoortse publiek 
hebben getoond. En dat pu-
bliek kwam dan ook. Mede 
door het schitterende weer 
van afgelopen weekend kon-
den de meeste kunstenaars 
tevreden terugkijken op hun 
tweedaagse expositie. Deze 
was ook meer divers dan vo-
rige afleveringen. Van goua-
ches tot brons en van foto’s 
tot olieverf, van alles was te 
bewonderen en te koop. BKZ-
Voorzitter Mark Sjerps en zijn 
medebestuursleden hebben 
weer goed werk verricht en 
focussen zich nu alweer op 
volgend jaar.De burgemeester wordt bedankt na zijn openingsspeech

In het afgelopen weekend maakte het Zandvoorts Mannen-
koor een koorreis naar Antwerpen, Brugge en Gent. Het werd 
een groot succes.

Na maanden van voorbereiding 
door de jubileumcommissie 
van het Zandvoorts Man nen-
koor, was het vrijdag 5 oktober 
zover. In de drie grote steden 
van België, verspreidt over het 
hele weekend, werden op di-
verse plaatsen concerten ge-
geven. Zowel geplande, voor-

Koorreis daverend succes

namelijk in kathedralen en 
kerken, als spontane vanuit 
rondvaartboten, op pleinen en 
kades. Het Belgische publiek 
wist de spontane zanggroet 
zeer te waarderen en overal was 
ovationeel applaus. Het Zand-
voorts Mannenkoor heeft aan 
Zandvoort-promotie gedaan!

Met zoek&boek kiezen uit 35 miljoen boeken

Met zoek&boek hebben bi-
bliotheekleden via internet 
toegang tot 35 miljoen boe-
ken, cd’s, muziek-dvd’s en mu-
ziekpartituren. De materialen 
kunnen online worden aange-
vraagd bij het merendeel van 
de openbare bibliotheken in 
Nederland. Een aantal biblio-
theken is nog niet aangeslo-
ten op zoek&boek, maar volgt 
in de loop van 2007.

Landelijke collectie
Om materialen aan te vra-
gen, bezoekt u de website 

www.bibliotheek.nl en klik op 
Zoek&boek. Er kan onder meer 
worden gezocht op titel, auteur 
en onderwerp. De gevonden 
boeken en andere items zijn 
direct aan te vragen. Bevindt 
het item zich in de eigen bibli-
otheek collectie, dan wordt er 
een bericht verstuurd dat het 

Sinds enkele weken heeft bibliotheek Duinrand ook de be-
schikking over miljoenen boeken, tijdschriften, cd’s, muziek-
dvd’s en muziekpartituren. Dankzij zoek&boek kunnen bi-
bliotheekleden deze materialen online aanvragen bij elke 
bibliotheek in Nederland. 

KunstKracht 11

klaarligt of gereserveerd is. Is 
een boek niet bij de eigen bi-
bliotheek verkrijgbaar, dan 
verzorgt zoek&boek de aan-
vraag bij een andere vestiging 
én het transport. Doorgaans 
kunnen bibliotheekleden het 
boek binnen een week bij de 
eigen bibliotheek afhalen – te-
gen € 1,00 per aanvraag. Bij de 
aanvraag kan men aangeven 
hoeveel de bestelling maxi-
maal mag kosten. 

Uniek in de wereld
Het initiatief van de Vereniging 
van Openbare bibliotheken 
is vrij uniek in de wereld. 
Naast Nederland heeft alleen 
Denemarken een systeem waar 
leners zelf ‘interbibliothecaire’ 
aanvragen kunnen indienen. 

Spontaan concert op de kade in Gent



Alles voor in en 
om het huis.

Pashouders op alle 
artikelen 5% korting.

Bijzonder en goedkoop
Beaufort A.O.C.

verrukkelijke Bergkaas 
voor echt geen geld!

Nu 250 gr. van € 7,95 voor € 2,95!

Hele maand oktober:
Tamme konijnenbouten

heel kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Extra korting
op uitverkoop spiegels

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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 39-1

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 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 Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527
Aanbieding voor 

ZandvoortPas houders:
Bij een gezinszak frites een
gratis tube Gouda’s Glorie 

saus naar keuze

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:
10% Korting 
op Puma sokken
Nieuw in Nederland: 
Quirelli schoenen 
van visleer met energiezolen

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Na vele verzoeken nogmaals: 

€ 25,- betalen en
voor € 50,- huren

De hele maand september
Niet in combinatie met andere acties

Voor ZandvoortPashouders 5% Korting 
op de nieuwe collectie winterjassen

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend 

Mmmm……
EEN LEKKERE TRAKTATIE

BIJ BOEKING VOOR 
ZANDVOORTPASHOUDERS

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Image Outdoor: 
perfecte kleding en accessoires voor buiten

“Van golf tot wandelen en van 
honden uitlaten tot ruitersport-
artikelen, voor groot en klein. 
Met andere woorden: kleding 
en accessoires voor buiten en 
langs de lijn”, verduidelijken 
zij. Het gaat hoofdzakelijk om 
de betere kleding die regen- en 
windbestendig is. Maar ook 
waterdicht schoeisel, caps, 
truien en pantalons staan uit-
gestald in de ruim opgezette 
zaak. Als topmerken voert 
Image het Britse Musto en 
het Noorse Kingsland die kleding 
van topkwaliteit maken. Musto 
is zelfs wereldmarktleider in hun 
specialiteit. Ook in de wat gro-
tere maten heeft Image het een 
en ander en als het per ongeluk 
niet aanwezig is, kan het meeste 
besteld worden. Wat de schoe-
nen en laarzen betreft: deze zijn 
onder andere van de topmerken 
Le Chameau en Toggi.

Ruitersport
Ook de ruitersportartikelen zijn 
ruim vertegenwoordigd en er is 

Sinds kort zijn 2 Zandvoorters weer terug in Zandvoort. Piet Goossens en  
Annemiek van der Meulen hebben een ruitersportspeciaalzaak in Santpoort  
gehad en zijn nu in de Burg. Engelbertstraat een bedrijf begonnen in alles 
wat maar met recreatie in de buitenlucht te maken heeft.

nog altijd de mogelijkheid om 
leren rijlaarzen van Petrie en 
Derby aan te laten meten. Wat 
speciaal vermeld mag worden 
is de afdeling voor de kinderen, 
waar speciale startersetjes wor-
den aangeboden tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs.

ZandvoortPas 
Image Outdoor heeft voor 
Zandvoorters met een Zandvoort-
Pas mooie aanbiedingen. Op dit 

moment geldt nog 2 weken 5% 
korting op de nieuwe collectie 
winterjassen. “Voor de komende 
acties verwijzen wij u naar de pa-
gina’s over de ZandvoortPas in de 
Zandvoortse Courant”, aldus de 
2 eigenaren, die blij zijn terug te 
zijn in Zandvoort.

Image Outdoor, gevestigd in de 
Burg. Engelbertstraat 94b, is 7 
dagen in de week geopend. Tel. 
023-5389695.
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Vele ontwikkelingen hebben 
de praktijk de laatste jaren 
vooruit geholpen. De auto-
matisering breidde zich uit 
naar de patiëntendossiers en 
er werd aansluiting gezocht  
met ARBO-instanties en 
Keten-zorgprojecten. ARBO-
zorg is gericht op preventie 
van arbeidsuitval. De Keten-
zorg wordt door de verzeke-
raars ontwikkeld en behelst 
een doeltreffendere en vaak 
meer preventieve manier van 
zorgverlening. 

Specialisaties
De Boer en Zwart participeer-
de in het TOP-project, dat is de 
post- en pre-operatieve zorg bij 
totale heup- of knieoperaties. 
Tevens doet men mee aan een 
initiatief vanuit het Kennemer 
Gasthuis tot het opzetten van 
Keten-zorg m.b.t. longrevalida-

tie. Nieuw is, in samenwerking 
met Fit, Food and Fun, een ex-
tra bewegingsprogramma op 
scholen om jonge kinderen 
bewust te maken van het be-
lang van verantwoorde voe-
ding en voldoende beweging. 
Een speerpunt van het huidige 
kabinet. Daarnaast kunt u  na-
tuurlijk voor alle vormen van 
revalidatie terecht, een niet 
weg te denken vorm van fysio-
therapie binnen een moderne 
praktijk.

Therapeuten 
Elco Zwart neemt de orthope-
dische revalidatie voor zijn re-
kening. Behalve het vastleggen 
van meet- en testgegevens be-
geleidt hij ook de trainingspro-
gramma’s met, indien nood-
zakelijk, een intensief loop/
coördinatie programma. Ook 
past hij al jaren acupunctuur 

Precies drie jaar na het 25-jarig bestaan, dat werd gevierd op 
Hogeweg 17 met een gezellig lustrum, is door fysiotherapie de 
Boer en Zwart op 1 oktober jl. de deur geopend van het nieuwe 
pand aan de Swaluestraat 33. Maanden werd er verbouwd om 
uit het casco een moderne praktijkruimte te creëren. Het pand 
is nu volledig ingericht en inmiddels in gebruik. Op de lange 
gevel prijken het logo, de namen van de therapeuten en de 
specialisaties.

toe. Jef Lammers begeleidt de 
hartpatiënten en is vraagbaak 
voor het team door zijn achter-
grond in de Verenigde Staten 
en de daar gevolgde opleiding 
orthopedische manuele the-
rapie. Arjan de Boer neemt 
vooral de rug- en longrevali-
datie voor zijn rekening. Jesse 
Zuidam heeft zich als laatste 
bij het team gevoegd. Hij be-
gon in een turbulente tijd: 
Mark Schilstra, een jonge col-
lega overleed plotseling, wat 
een zware slag voor het team 
betekende. Jesse oriënteert 
zich in de breedte en zoekt 
nog zijn eigen richting. Floor 
Akkerman en Marga de Boer 
komen niet in de oefenzaal. 
Zij richten zich op de bekken-
therapie, een specialisatie die 
bijvoorbeeld gericht is op de 
‘bekkeninstabiliteit’ bij zwan-
geren of incontinentieproble-
men. Secretaresse Wilma van 
‘t Loo gaat zich binnenkort ook 
bezig houden met de verkoop 
van loopmiddelen, tape/ver-
bandmiddelen en klein oefen-
materiaal. Nu moeten mensen 
nog naar de zorgwinkel in 
Haarlem om deze producten 
te kopen of huren. Men hoopt 
met deze service te voorzien in 
een behoefte.

Samenwerking 
Alle specialisaties zijn de 
laatste jaren meer en meer 
gegroeid naar een onderlinge 
samenwerking, waarbij ieder 
een deel voor zijn rekening 
neemt. Zo gaat de genoemde 
bekkentherapie vaak vooraf 
aan een trainingsperiode bij 
rugklachten. Floor is daarnaast 
in opleiding voor haptothera-
peute in navolging van Marga 
en Arjan, die zich hiermee al 
jaren bezig houden. Vanaf 1 ja-
nuari 2008 zijn Marga en Arjan 
zelfs geregistreerd haptothe-
rapeut. Sinds een aantal jaren 
komt David Evers eenmaal per 
maand naar de praktijk voor 
het geven van advies en aan-
meten van zooltjes en schoe-
nen. De laatste ontwikkeling 

in de praktijk is de samenwer-
king met Wies Kerstholt en 
Anita Hout van de kinderfysio-
therapie Zuider-Emmakade. Zij 
hebben in Zandvoort hun spo-
ren al verdiend op de diverse 
scholen en zijn voor velen dus 
geen onbekenden. 

De overgang van de kleine, ge-
zellige praktijk op de Hogeweg 
naar de nieuwe en ruime prak-
tijk in de Swaluéstraat is groot, 
maar het pand voldoet aan alle 
eisen van deze moderne tijd, al 
zullen sommigen het zeezicht 
missen. Op vrijdag 26 oktober 
zal wethouder Gert Toonen de 
praktijk officieel openen. Voor 
belangstellenden is er Open 
Huis van 17.00 uur tot 19.00 
uur. U bent van harte welkom.

Fysiotherapie de Boer en Zwart is verhuisd

Het nieuwe dierentehuis, dat 
een regiofunctie voor zeven 

omliggende gemeenten ver-
vult, heeft capaciteit voor 40 

Op de drukbezochte Open Asieldag kwamen de mensen af-
gelopen zondag niet alleen een kijkje nemen bij de honden, 
katten en konijnen die op een nieuw baasje wachten. Er was 
ook veel belangstelling voor de nieuwbouw. De oplevering 
van het project, dat is gestart op 7 april van dit jaar, wordt … 
verwacht. 

honden en 160 katten. In het 
pensiongedeelte, waar een 
deel van de inkomsten mee 
verworven worden, is plaats 
voor 40 honden en 40 katten. 
De ruwbouw staat inmiddels 
als een (dierente)huis. Voor de 
bekleding van de buitengevels 
is gekozen voor onbewerkt ce-
derhout, dat door de invloed 
van het weer een grijze kleur 
krijgt. Architect Rein Heeren 
wilde hiermee het gebouw 
een natuurlijke uitstraling 
geven, die bij het prachtige 
duinlandschap past.

Volg de gids
De rondleiding door het nieu-
we pand begon in de ruime 
hal waar de ontvangstbalie 
zal komen. Daarnaast de kan-
toren voor de beheerder en de 
afdelingscoördinatoren van de 
Dierenbescherming afdeling 
Haarlem e.o. Laatstgenoemde 
is op dit moment nog geves-
tigd in Haarlem. De bezoekers 
kregen uitleg waarvoor de nog 

kale ruimtes zullen dienen: 
een was- en kleedruimte voor 
de medewerkers, een natte 
ruimte waar de was- en droog-
machines straks op volle toeren 
zullen draaien, de ziekenboeg, 
en natuurlijk ontbreekt de be-
handelkamer voor de dierenarts 
niet. Trots is men ook op de mul-
tifunctionele ruimte waar de 
verschillende werkgroepen kun-
nen vergaderen en opleidingen 
gegeven kunnen worden. 

Zwemvijver voor honden
De jeugdclub van de Dieren-
bescherming, Kids For Animals, 
voerde actie om een zwemvij-
ver voor honden te realiseren. 
Door middel van het inzame-
len van lege flessen, verkoop 
van eigengemaakte dieren-
schilderijen en een rommel-
markt, kwam er flink wat geld 
in het laatje.

Dierenambulance
Bezoekers konden een kijkje 
nemen in een van de vijf die-

renambulances. De chauffeur 
en zijn bijrijdster vertelden dat 
zij sinds dit jaar ook in het be-
zit zijn van het diploma EHBZ 
(Eerste Hulp Bij Zeehonden), 
waarvoor ze een opleiding bij 
Lenie ’t Hart in Pieterbuuren 
gevolgd hebben.

Handige handen
Zandvoort en ook de omlig-
gende gemeenten mogen 
trots zijn op zo’n prachtige 
accommodatie, waar straks 
veel dieren in nood geholpen 
kunnen worden. Maar zover is 
het nog niet. Naast hun werk 
bij de dierenbescherming 
helpen vele vrijwilligers mee 
aan het afwerken van het 
gebouw. Daarvoor komen ze 
echter handen tekort! Dus, 
(amateur)schilders, loodgie-
ters en iedereen met handige 
handen en een hart voor die-
ren, help een handje en neem 
contact op met de beheerder 
van het dierentehuis: Marlies 
Schneider, tel. 5713888.

Op bezoek in Dierentehuis Kennemerland

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij tegen
scherp tarief

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

De beste woningen vindt u bij 
Greeven Makelaardij!

Zéér mooie hoekwoning op een GEWILDE 
LOCATIE GELEGEN, met de achtertuin op het 
zuiden, een carport en een oprit. Het woonhuis 
is zéér goed verzorgd met een fraaie, open 
keuken, 3 slaapkamers, een luxe badkamer en 
een ruime zolder in te richten als slaapkamer 4.

• Kindvriendelijke, autoluwe woonwijk en naast  
 het natuurgebied gelegen;
• Voorzien van hardhouten kozijnen en dubbel  
 glas;
• De woning is zo te betrekken!
• Woonoppervlakte: ca 110 m2, perceelgrootte  
 182 m2.

68
Zandvoort

Max Euwestraat 

Vraagprijs: € 865.000,= k.k.

Deze vrijstaande villa is op een schitterende 
locatie gelegen in Zandvoort Zuid op een royaal 
perceel van maar liefst 705 m2!!! Het verkeert in 
uitstekende staat van onderhoud en beschikt 
over uitstekende verhuurmogelijkheden.

• Sfeervolle living en fraaie open keuken v.v. 
 inbouwapparatuur;
• Oprit voor meerdere auto’s en zéér royale 
 zonnige tuin;
• 3 Slaapkamers en een moderne badkamer op 
 de 1e etage;
• Perceeloppervlakte: 705 m2, woonoppervlakte 
 ca. 220 m2.

12
Zandvoort

Ing. Friedhoffplein   

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Dit zéér verzorgde en moderne 2 kamer 
appartement is gelegen op de 3e etage van het 
complex “De Duinroos”. Vanuit de woonkamer 
is er ZEEZICHT!  Het gebouw is v.v. een lift en 
heeft de beschikking over een AFGESLOTEN 
PARKEERTERREIN.

• Deels kunststof kozijnen met dubbel glas;
• Ideale starters woning die zo te betrekken is;
• Servicekosten € 205,= incl. voorschot stoken;
• Woonoppervlakte: ca. 55 m2, bouwjaar 1965.

59-10
Zandvoort

Burg.v. Alphenstraat 

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Op slechts 250 meter van het strand is deze 
HOEKWONING met een voor- en achtertuin 
gelegen. Het beschikt over 2 slaapkamers en een 
zolder met mogelijkheid voor een 3e kamer. 
Tevens beschikt de woning over een stenen 
berging in de achtertuin.

• Dubbelglas en hardhouten kozijnen;
• Parkeermogelijkheden in directe omgeving;
• Op loopafstand van het centrum en het 
 NS station;
• Perceelgrootte: 103 m2, woonopp: ca. 95 m2.

9
Zandvoort

Ontv. Schoutenstraat 

Vraagprijs: € 745.000,= k.k.

Heerlijk wonen in Zandvoort Zuid direct aan 
de Waterleidingduinen én op slechts 400 meter 
van het strand. EEN UNIEKE LOCATIE DUS! 
Dit ruime woonhuis beschikt over diepe 
(24 m) én zonnige achtertuin, 3 slaapkamers, 
een kantoorruimte op de 2e etage, een garage 
en een oprit voor meerdere auto’s.

• Heerlijk royale living en prachtige keuken;
• De buitenzijde wordt nog afgewerkt en 
 geschilderd;
• Extra bijgebouw in achtertuin met div. 
 mogelijkheden;
• Woonoppervlakte ca. 175 m2, perceel grootte 
 467 m2.

36
Zandvoort

Cort v.d. Lindenstraat 

Vraagprijs: € 177.500,= k.k.

Dit zéér verzorgde 2-kamer appartement 
(VOORHEEN 3) is gelegen op een levendig punt 
met een schitterend uitzicht. Het appartemen-
tencomplex beschikt over een lift en een 
AFGESLOTEN PARKEERTERREIN voor de bewoners. 
Door het betrekken van een slaapkamer bij de 
woonkamer is deze behoorlijk ruim.

• Is uw bezichtiging meer dan waard;
• Berging in de onderbouw aanwezig; 
• Servicekosten: €215,= en € 81,= voorschot 
 stoken;
• Woonoppervlakte ca. 65 m2.

53 
Zandvoort

Tjerk Hiddesstraat 

Vraagprijs: € 675.000,= k.k.

Wonen aan de boulevard in een ZÉÉR LUXE  en 
ROYAAL APPARTEMENT (voorheen 2 separate 
appartementen) met een panoramisch uitzicht 
over zee. Het is gelegen op de 1e verdieping van 
Residence d’Orange.  Het is in 2005 geheel 
verbouwd met luxe materialen en verkeerd in 
een top conditie! Dit appartement moet van 
binnen bekeken worden voor een goede indruk!
• In totaal zijn er 3 slaapkamers en een royale 
 living;
• Luxe keuken v.v. Cooker (direct 100 ºc water uit  
 de kraan), BORETTI 6 pits fornuis met oven én 
 spitgril, MIELE koelkast met ijsblok machine, etc.;
• 2 Badkamers waarvan 1 met een stoomcabine;
• Woonoppervlakte ca. 170 m2!!!!

3 & 5
Zandvoort

Schuitengat

Vraagprijs: € 262.000,= k.k.
incl. parkeerplaats

Keurig verzorgde MAISONNETTE  in de kind-
vriendelijke buurt Park Duinwijk met een 
parkeerplaats in de parkeerkelder. De woning 
beschikt over een verassende indeling. Het 
heeft een ruime woonkamer en een fraaie keu-
ken, 3 slaapkamers, en een verzorgde badkamer.

• Terras van ca. 12 m2 met zicht over de vijver;
• Moet absoluut van binnen gezien worden; 
• Servicekosten bedragen € 100,= p/mnd;
• Woonoppervlak ca. 110 m2; inhoud ca. 310 m3. 

65
Zandvoort

Kromboomsveld 

Rob Greeven Timo Greeven

 LUXE! GEZIN

TOP LOCATIE STARTER

STARTER STRAND

GEZIN 705 m2!!
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Sutiah 

I Know Where It’s @

  

Ik heb het met Haarlem, 
Amsterdam en Zandvoort. Al 
mijn hele leven lang schipper 
ik tussen deze drie plaatsen 
in. Ik hou van Haarlem, omdat 
ik daar ben opgegroeid. Alles 
voelt vertrouwd. Maar ik hou 
ook van Amsterdam, omdat in 
deze wereldstad altijd van al-
les gebeurt. Het is nooit saai. 
En ja, dan Zandvoort. Ik hou 
van Zandvoort vanwege het 
strand en de zee. Want zonder 
de zee in mijn buurt krijg ik het 
Spaans benauwd. 

Voor mijn studie zat ik twee 
jaar in Tilburg. Een leuke stad 
met Brabantse gezelligheid, 
maar het haalde het niet bij 
die drie. Elk weekend ging ik 
naar mijn ouders in Haarlem, ‘s 
nachts feesten in Amsterdam 
en op zondagmiddag wandelen 
langs het strand in Zandvoort. 
Dat was voor mij hét perfecte 
weekend. 

Daarna heb ik drie jaar in 
Utrecht gewoond. Een hele 
leuke stad, maar met één 
gracht en geen strand. Wel de 
Vinkeveense Plassen, maar ook 
dat haalde het niet bij ‘the real 
thing’. Nu woon ik sinds twee 
jaar weer in Haarlem. Toch 
ben ik het meest van mijn 
tijd in Amsterdam. Maar als ik 
wil ben ik vanuit Haarlem of 
Amsterdam binnen een half-
uurtje in Zandvoort. En zo is 
het kringetje weer rond. 

Wat is dat toch? Deze vier-
hoeksverhouding. Kom ik er 
ooit nog eens van af? Ik denk 
het niet. Waar ik ook ben: ik zal 
altijd wel verlangen naar de zee, 
het strand, de Amsterdamse 
grachten of de Grote Markt.  
Ik ben geen echte Haarlemse, 
Amsterdamse of een Zand-
voortse. Ik zal het ook nooit 
worden, want ik kan niet kie-
zen. Misschien ben ik gewoon 
een Javaanse, opgegroeid in 
Haarlem, met een hele grote 
liefde voor Amsterdam en 
Zandvoort. Dus blijf ik voor-
lopig op deze manier verder 
schipperen waar mijn gevoel 
mij op dat moment  brengt. 

Vierhoeks-
verhouding

Column

Sutiah 

… voor Nick Draaijer, 18 jaar

Heb je ff …

Waar kennen 
we je van?
“Van mijn werk in het 
Huis in de Duinen. In 
de zomervakantie ben 
ik daar via een vriendin 
gaan werken, en omdat 
ik het zo leuk vond ben 
ik na de zomer doorge-
gaan. Ik moet de men-
sen van eten en drinken voorzien en ze een beetje proberen 
te vermaken, meestal is dat één keer in de week een avond 
of ochtend.”

Wat doe je naast dit werk graag? 
“Naast mijn werk ben ik eerstejaars Economie en Bedrijfskunde 
aan de Universiteit van Amsterdam. Tussen school en werk 
door vind ik het gezellig om met vrienden wat te drinken of te 
stappen. Verder houd ik veel van muziek, film en tv.”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Als ik in Zandvoort wat ga drinken met vrienden gaan we 
meestal naar de Williams of anders Café Neuf. Stappen doe 
ik niet meer zo vaak in Zandvoort, ik ben nu meer in Haarlem 
(en soms in Amsterdam) omdat ik daar veel vrienden in de 
buurt heb wonen, maar ik was vaak in de Chin te vinden. Voor 
mijn studie ben ik natuurlijk veel in Amsterdam, waar ik soms 
na de lessen gezellig wat ga drinken met vrienden in het café 
van de faculteit.”

 

Donderdag 11 oktober:
Tijdens de Special Party Asian Night in Holland 
Casino staat China centraal. Er wordt o.a. aandacht 
besteed aan het authentieke Chinese Maanfeest. 
Er is een speciaal ingerichte Chinese Lounge waar 
je kan relaxen. Het Chinese Pio International zorgt 
voor entertainment: traditionele Chinese muziek, 
dans en acrobatiek. Entree gratis vanaf 20.00 uur 
(min. leeftijd 18 jaar)

Zaterdag 13 oktober: 
Niet in Zandvoort, maar wel dichtbij. Lekker swingen 
op Salsa muziek op perron 3a van Station Haarlem. 
SwingSteesjun is de hotspot voor Salsa liefhebbers. 
De Salsa avond begint om 20.00 uur en duurt tot 
01.00 uur. Muziekstijl is Mambo en Salsa. Entree is 
€5 aan de deur.

Zaterdag 13 oktober:
Krijg je maar geen genoeg van het Holland Casino? 
Dan heb je deze week geluk. Op zaterdag zet DJ en 
entertainer Floyd Hasselbaink samen met DJ Lonnie 
de tent op z’n kop met dansbare Dance Classics. Floyd 
zal die avond zelf ook een paar zangacts opvoeren. 
Het feest begint om 21.30 uur tot 01.30 uur. 

Maandag 15 oktober:
Red Monday in de Chin-Chin. De eerste editie van 
Red Monday was een topfeest met DJ Ricky Rivaro. 
Deze tweede editie belooft ook een knaller te wor-
den. Op het podium komt ook nu weer een bekende 
DJ. Wie het is, laat zich nog even raden. Laat je ver-
rassen. Mis het niet! Be there! 

RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00  Zondag in Kennemerland 
17:00  De avond
20:00 Golden ZFM (H)
21:00  Tepp Zeppi  

Maandag
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag
08:00 Zondag in 
 Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/ 
 raadsvergadering.      
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Cafe (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Klassiek  (H)
22:00 Veenendaal in Zicht  

Donderdag
08.00 Goedemorgen  
 Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag 
08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
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  Groove Empire
23:00  Night Walk

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

Chefkok met een staartje!
In Ratatouille droomt 
Remy, een gepassioneerd 
ratje, ervan ooit een 
grote Franse chefkok 
te worden. Hij is vast-
besloten zelfs tegen 
de wil van zijn familie 
in. Zelfs de kennis dat 
de chefkoks van Parijs 
op z’n zachts gezegd 
‘niet echt zitten te 
wachten’ op een rat in 
de keuken, houdt hem 
niet tegen. Het lijkt door 
het lot bepaald wan-
neer Remy in de riolen 
van Parijs verzeild raakt 
en precies uitkomt on-
der het beroemde res-
taurant van zijn eigen 
culinaire held, Auguste 
Gusteau. Ondanks de 
gevaren waar hij als on-

gebruikelijke en vooral 
ongewenste bezoeker 
in de keuken van een 
verfijnd Frans restau-
rant tegenaan loopt, zet 
Remy’s passie voor koken 
al gauw de hele culinaire 
wereld van Parijs op zijn 
kop. En dit zorgt voor 
heel wat opwindende en 
hilarische situaties.

en broer Sebastiaan is ook 
coureur. “Van kleins af aan 
werd ik meegenomen naar 
alle circuits en ik ben erin blij-
ven hangen”, vertelt Jeroen. 
Hij heeft het gymnasium af-
gerond in Velsen Zuid en na de 
middelbare school is hij full-
time autocoureur geworden. 
Hij woont nu in Aerdenhout, 
maar het grootste gedeelte 
van het jaar is hij continu aan 
het reizen van circuit naar cir-
cuit. “Op dit moment bevalt dit 
leven mij uitstekend. Dit is ge-

woon wat ik het liefste doe. Ik 
ga de hele wereld over, ik ben 
wel drie of vier keer per week 
op het vliegveld. Als we echt 
ver weg gaan, dan gaan we 
er twee dagen voor de race al 
heen. Dan kan je het land zelf 
ook een beetje bekijken, maar 
eigenlijk is dat na twee dagen 
ook wel weer genoeg voor 
mij”, aldus Jeroen. Vorig jaar 
is hij bijvoorbeeld naar Nieuw 
Zeeland geweest voor een 
race: “Dat was echt het vetste 
waar ik ben geweest. We heb-

In the Picture…

Er is eigenlijk al zoveel over 
hem geschreven de afgelo-
pen weken in de krant. Maar 
toch verdient Jeroen Bleeke-
molen wel een plekje in In the 
Picture op deze pagina. Hij is 
nog jong (25 jaar) en heeft ze-
ker een bijzondere hobby. Een 
hobby waarmee hij flink wat 
kaas op het brood verdient, 
onder andere als eerste rijder 
in het A1 GP team van Neder-
land.

Jeroen Bleekemolen is met de 
autosport opgegroeid, hij is de 
zoon van Michael Bleekemolen 

ben 2,5 week 
i n  N i e u w 

Zeeland door-
gebracht  en 
daarna ook nog 

1,5 week Australië!” Hij 
heeft een druk bestaan 

dus, deze eerste rijder van het 
A1 team Nederland. Tijd voor 
stappen heeft Jeroen niet: “Ik 
moet het doen met de feestjes 
na de races, maar die zijn wel 
vaak erg gezellig.” 

Ik, als leek, vraag Jeroen wat 
het zo bijzonder maakt, het 
racen zelf, of het kijken naar 
races. “Het is de beleving. Het 
geeft een heel apart gevoel als 
je zo keihard gaat. En de com-
petitie is ook heel leuk, je wilt 
steeds hoger eindigen. En als 
je in het publiek zit, dan is het 
ook heel gaaf. Er heerst altijd 
een goede sfeer. Het publiek 
tijdens de A1 GP in Zandvoort 
is dan helemaal oranje, en er 
zitten zo’n 100.000 man. Maar 
mensen kijken ook graag van-
wege spectaculaire crashes. Ik 
ben zelf gelukkig nooit ernstig 
gewond geraakt. Maar de kick 
is het risico wat je neemt.”

Jeroen 
Bleekemolen

Autocoureur 

Bloemen 
toveren 

een glimlach

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl Zondag 21 okto-
ber komt het duo 
Droog Brood naar 
Zandvoort. In de 
theaterzaal van 
Circus Zandvoort 
spelen zij hun 
nieuwste caba-
retprogramma 
‘De kip met de 
gouden enkels’, 
waarmee zij dit 
seizoen het land 
doorkruisen.   

Vanaf 1999 vormen  Bas 
Hoeflaak ( Haarlem 1973) 
en Peter van de Witte 
(Drachten 1975) het duo 
Droog Brood. In 2000 
doet Droog Brood mee 
aan het Amsterdams 
Kleinkunst Festival en in 
navolging van Klaas van 
der Eerden winnen ze de 
jury- én de publieksprijs. 

Van de Witte weet met 
het schrijven van twee 
toneelstukken, twee 
musicals en de filmmu-
ziek voor vier films van 
de Nederlandse Film en 
Televisie Academie de 
Creativiteitsprijs in de 
wacht te slepen. Ook 

komen drie teksten 
van de laatste CD van 
Paul de Leeuw van zijn 
hand. Haarlemmer Bas 
Hoeflaak speelde o.a. 
in de musical ‘Heerlijk 
duurt het langst’ en 
werkte mee aan het 
televisieprogramma 
HONK! 

Na ‘Teer’ (2001) en ‘Scenes 
voor de mensen’ (2003), 
gaat nu de derde show 
‘De Kip met de Gouden 
Enkels’ van start. De 
voorstelling begint om 
20.15 uur. Kaarten à € 
12,00 zijn te koop aan de 
kassa én online via www.
circuszandvoort.nl

Droog Brood: ‘De kip met 
de gouden enkels’
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Griepprik voor ouderen wel degelijk zinvol 
Het heeft wel degelijk zin om de grieppriek voor ouderen te la-
ten bestaan. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een brief aan 
minister Klink van Volksgezondheid. De brief is een reactie op 
verhalen in eean tijdschrift, waardoor twijfel is ontstaan.
 

In een recent wetenschap-
pelijk tijdschrift werd aan 
het nut van griepvaccina-
ties voor ouderen getwijfeld. 
Eerder dit jaar adviseerde 
de Gezondheidsraad om de 
griepvaccinatie van ouderen 
te handhaven. De Raad raadde 
zelfs aan de leeftijdgrens te uit 

te breiden tot mensen van 60 
jaar en ouder.

Geen twijfel
De Gezondheidsraad adviseert 
de overheid. Uit een vergelij-
king van verschillende onder-
zoeken blijkt nu dat er geen 
reden is om te twijfelen over 

het nut van vaccinatie van 
ouderen. De Gezondheidsraad 
erkent dat het vaccin niet al-
tijd griep kan voorkomen. Dat 
komt omdat het virus snel 
verandert. 

Bescherming 
Toch geeft vaccinatie bij oude-
ren wel degelijk bescherming. 
Het leidt tot  halvering van de 
ziekte door griep met zieken-
huisopname als gevolg. Ook de 
vermindering van sterfte is in 
die groep aanzienlijk, schrijft 
de Gezondheidsraad.

Nationale campagne 
Deze week is de nationale 
griepcampagne weer begon-
nen. In oktober en november 
krijgen jaarlijks bijna 3 miljoen 
mensen de griepprik. Het gaat 
daarbij om mensen van 65 jaar 
en ouder. Ook voor mensen 
met een verhoogd risico is 
een griepprik nuttig. Zij krijgen 
van hun huisarts de uitnodi-
ging om een gratis griepprik 
te halen. 
Bron: Gezondheidsraad, ANP.

Ouder worden met hoorproblemen
Het gehoor is één van de belangrijkste zintuigen. Getob met het 
horen komt met het ouder worden vaak voor. Wanneer het ver-
minderd, staat er een aantal instanties klaar om hulp te bieden. 
Gelukkig kan de moderne techniek een handje helpen.

Meestal is de eerste die ge-
raadpleegd wordt de eigen 
huisarts. Hij of zij kan vast-
stellen of er wellicht sprake is 
van een tijdelijk mankement. 
Zo niet, dan zal hij doorver-
wijzen naar een kno-arts of 
een audiologisch centrum. De 
kno-arts is gespecialiseerd op 
het gebied van keel-, neus- en 
oorklachten. Hij weet alles dat 
met ‘horen’ van doen heeft. 
Na een onderzoek kan de arts 
vaststellen of een hoortoestel 
uitkomst brengt. Uiteraard kan 
het ook zijn dat er andere me-
dische oplossingen zijn voor 
het verminderde gehoor.

Audiologisch centrum 
Voorts kan een hoortest wor-
den afgenomen door een 
zogeheten audiologisch cen-
trum. Een dergelijk centrum 
staat klaar voor de nodige 

informatie, advies en bege-
leiding die met het gehoor 
of de spraak samenhangen. 
Vanuit Zandvoort gezien zijn 
in Heemstede, Haarlem en in 
Amsterdam de dichtstbijzijnde 
centra gevestigd. 

Audicien 
Tot slot is er de audicien, een 
hoorspecialist die meestal in 
een winkel werkt. Hij of zij 
kan een hoortest afnemen 
en vervolgens doorverwijzen 
naar de huisarts. NVAB is de 
brancheorganisatie waarbij 
bijna alle audicienbedrijven 
in Nederland zijn aangesloten. 
De audicien is de deskundige 
bij uitstek voor het aanme-
ten van hoortoestellen. De 
audicien verkoopt ook vaak 
aanverwante artikelen zoals 
versterkers voor tv en radio 
en speciale wekkers.

Toen de schoolbel nog als zwaar koper klonk….
Tegenwoordig ‘roept’ een elektrische schoolbel de leerlingen 
naar binnen. Tot voor kort werd nog de koperen handbel ge-
luid. Ouderen van nu denken met weemoed terug aan de klan-
ken van toen. 

Tegenwoordig heb-
ben de meeste scho-
len een automatische 
schoolbel. Nog niet zo 
lang geleden klonk in 
de scholen nog een 
ouderwetse koperen 
handbel, compleet 
met houten handvat. 
Vaak wees de hoofdmeester 
een leerling aan om de bel te 
luiden. De bel werd dan van 
de plank in de gang gehaald 
en de leerling luidde voor de 
schooldeur. Als je dat mocht 
doen was dat een hele eer.

Speelkwartier 
In strak gelid stelden de leer-
lingen zich op en liepen dan 
in rijen van twee het school-
gebouw binnen. Zonder ge-
klets, muisstil. Voor het speel-

kwartier moest er ook weer 
gebeld worden en ook weer 
als de school uit ging. De deur 
zwaaide dan open en de kin-
deren stormden joelend en blij 
schreeuwend het schoolplein 
op. 

Klassedienst 
Op de internetsite staan veel 
jeugdherinneringen. Zo weet 
ene Gompie nog: “Oh ja, die 
schoolbel! Wij hadden op 
de lagere school (dat heette 

Gezondheidsenquête ouderen
Hoe gezond is onze regio? Met regelmatig onderzoek houdt 
de Hulpverleningdienst Kennemerland de vinger aan de pols. 
Vooral voor de ouderen is dat van groot belang: zo kan immers 
de zorgverlening op peil worden gehouden.

Medio oktober gaat GGD 
Kennemerland een grote ge-
zondheidsenquête uitvoeren 
onder  ouderen. Het doel van 
het onderzoek is om inzicht te 
krijgen in de gezondheid en de 
zorgbehoefte van ouderen.

Doelgroep
Plan is om in de tien gemeen-
ten van de regio Kennemerland 
een onderzoek te doen. Het 
gaat daarbij om ouderen vanaf 
65 jaar die nog zelfstandig wo-
nen. De gegevens worden ver-
zameld via een post-enquête. 
Steekproefsgewijs worden 
ruim 7300 personen betrok-
ken bij het onderzoek.  

Gezondheid en Welzijn
Alle geselecteerde personen 
ontvangen rond 12 oktober 
per post de enquête. In een 
begeleidende brief wordt het 
hoe en waarom uitgelegd. De 
vragen gaan over de gezond-
heid van ouderen. Om goede, 
betrouwbare resultaten te krij-
gen is het belangrijk dat zoveel 

mogelijk mensen de vragenlijst 
invullen en terugsturen. Ook 
als de eigen gezondheidstoe-
stand niets te wensen overlaat 
is het van belang het formu-
lier in te vullen. Voorts vindt 
de GGD Kennemerland het 
van belang te weten hoe het 
gesteld is met het welzijn van 
de senioren. Ook behoefte aan 
voorzieningen, zorg en vervoer 
willen de on derzoekers graag 
peilen.

Wettelijke plicht 
De GGD heeft in 2005 ook 
een gezondheidsenquête 
gehouden onder zelfstandig 
wonende 65-plussers. De ou-
deren worden een steeds be-
langrijker doelgroep van het 
lokaal gezondheidsbeleid. Voor 
het ontwikkelen van dit beleid 
zijn cijfers van de gezond-
heidstoestand noodzakelijk. 
Gemeenten hebben de wette-
lijke plicht te zorgen voor een 
goed en bruikbaar stelsel van 
diensten en voorzieningen, in-
clusief een preventief beleid.

 

in die tijd nog zo) geen bel 
maar een zoemer. Degene die  
klassedienst had was ook 
degene die de zoemer moest 

bedienen. “

In de rij
Coosje: “Ja, wij hadden 
op de lagere school ook 
een schoolbel, maar dat 
was geen losse bel, die 
hing als een klein kerk-
klokje in een soort van 
stellage en die werd 
met een touw geluid. 

Wij moesten per klas twee 
aan twee in de rij gaan staan 
met twee tegels tussenruimte. 
Daarna werden we door de juf 
of de meester ‘afgemarcheerd’ 
naar het klaslokaal. De eerste 
klassen gingen het eerst en de 
6e klassen het laatst. En dan 
in de klas, netjes in je bank 
armen over elkaar en zwijgen, 
tenzij je iets werd gevraagd.” 
Er is wat dat betreft wel heel 
wat veranderd intussen. 
Bron: www. jeugdsentimenten.net. 

Ouderen in de rij voor de jaarlijkse griepprik

kinderkleding 
tot 7 à 8 jaar

• Kinderjacks €8,-
• Bodywarmers €7,-
• Broeken €6,-
• Shirts €5,-
• Babypakjes €5,-

Haltestraat 15/17
Zandvoort

elke dag geopend van
12.00- tot 18.00 uur

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Behang- en 
schildersbedrijf 

Arnold 
Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden

.................
Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 

44+48, 
tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................
Te koop: 

Garagebox 
Burg. van Fenemaplein. 

Vraagprijs: 
€ 22.000,- k.k. 

Van Schaik Makelaar o.g. 
Tel. 5712944

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

Blokkenkar incl. blokken. 
Kaptafel kind €2,50. 

Kaarsenkroon €5. 
Gevraagd: 

boekenkastje, 
kastje, tafeltje. 

Tel. 5716017

Te koop: 
Garageplaats onder 

appartementencomplex 
in centrum 
Zandvoort. 

Tel. 06-53879297
Te koop: 

Garageplaatsen in 
de van Speijkstraat. 

Vraagprijs: 
€ 23.000,-- k.k. 

Van Schaik 
Makelaardij o.g. 

Tel. 5712944 
.................

Gevraagd: 
jonge dame 

(vanaf 18 jaar) 
voor erotiek. 
Tel. 5716998. 

Discretie verzekerd
.................

Salontafel 
te koop. 

Safety glas, modern. 
Breed: 82cm, 
lang: 122cm, 

hoogte: 40cm. 
T.E.A.B., tel. 5713549

.................
Keuken 
te koop. 

Incl. inbouwoven en 
4-pits gasplaat. 

Excl. koelvriescomb. 
en vaatwasser. 

Zelf te demonteren 
en transporteren. 

T.E.A.B., tel. 5717030
.................
Te koop: 

Garageplaats onder 
appartementencomplex 
in centrum Zandvoort. 

Tel. 06-53879297
.................

Cafe Neuf Grand Cafe 
& Restaurant heeft 
een vacature voor 
een gemotiveerde 

zelfstandig 
werkend kok. 
reactie naar 

cafeneuf@cafeneuf.nl 
of 06-26178819

ZANDKORRELS

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl
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Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nlVan 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

Ruime parkeerplaats in een ondergrondse, afgesloten garage. 
Gelegen in Park Duinwijk, nabij centrum en strand. 
• Grootte ca. 18 m2. 
• Servicekosten ca. H 18,- p.m.
• Afgesloten centrale ingang met afstandsbediening. 

Vraagprijs � 23.000,- k.k.

Zandvoort - Van Speykstraat Ong

Zo te betrekken modern tweekamer-appartement met groot 
balkon op het zuiden gesitueerd op de tweede verdieping van 
Residence d’Orange. Ligging op enkele tientallen meters van 
zee en strand aan de gezellige wandelboulevard en nabij het 
dorpscentrum.
• Woonoppervlakte ca. 70 m2 (excl. balkon).
• Gebouw is voorzien van een lift.
• Berging in de onderbouw.

Vraagprijs � 259.000,- k.k.

Schuitengat 31Keesomstraat 40

Goed onderhouden en uitgebouwde eengezinswoning met voortuin 
en fraai aangelegde achtertuin met vrijstaande stenen berging.
• Bouwjaar 1966.
•  L-vormige woonkamer (ca. 36 m2) met grote schuifpui naar de tuin.
• Open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur.
• 4 slaapkamers.
• Achtertuin met achterom op het westen.
• Garage in combinatie te koop voor � 24.500,- k.k.

Vraagprijs � 319.000,- k.k.

Charmant en zeer goed onderhouden vrijstaand woonhuis uit 1914 
met fraai aangelegde achtertuin gesitueerd in een rustige en gewilde 
buurt in Zandvoort-Zuid.
• Lichte woonkamer met open haard en serre (ca. 27 m2).
• Aparte eet/ werkkamer met openslaande deuren naar de achtertuin.
•  2 slaapkamers met kastenwand, waarvan 1 met ruim balkon op het 

zuiden.

Vraagprijs � 439.000,- k.k.

Brederodestraat 28

In het hartje van Zandvoort gelegen zeer riant driekamer-apparte-
ment met zonneterras op het westen (ca. 20 m2) op de derde
verdieping met afgesloten garage in de onderbouw in het klein-
schalige appartementencomplex van Residence “Oranjestaete”.  
Alle voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer, station, 
strand en duinen in de directe omgeving.
• Woonoppervlakte ca. 115 m2.

Vraagprijs � 435.000,- k.k.

 Oranjestraat 8A

Zo te betrekken driekamer bovenwoning met 2 balkons (oost en west) 
met strand, winkels en centrum “om de hoek”. De woning is geheel 
v.v. dubbelglas, de achtergevel is gedeeltelijk opnieuw opgetrokken, 
de voorgevel is gereinigd en gevoegd en de boeidelen zijn vervangen. 
Kortom een heerlijke woning met weinig onderhoud!
• Woonoppervlakte ca. 60 m2.
• Geen servicekosten.

Vraagprijs � 169.000,- k.k.

Secretaris Bosmanstraat 11A
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Basketbal (heren) Golf
Lions heren winnen van Racing Beverwijk

Lions mag zich gelukkig 
prijzen dat Ron v.d Meij niet 
zonder basketbal kan. In 
eerste instantie had de gril-
lige power forward zich bij 

Akrides aangemeld maar kon 
niet met de vereniging uit 
IJmuiden in het reine komen. 
Gelukkig voor Lions kan hij 
blijkbaar niet zonder basket-

De heren van Lions hebben laten zien dat er met onze plaats-
genoten terdege rekening moet worden gehouden. Mede 
dankzij de terugkeer van ‘basketbalbeest’ Ron v.d. Meij, kon-
den onze plaatsgenoten afgelopen zaterdag een 50-42 over-
winning incasseren tegen Racing Beverwijk 3.

bal, want hij heeft zich weer 
bij de Zandvoortse vereniging 
aangemeld.

Verdedigend zat het wel goed 
bij Lions, getuige de periode 
standen. Aanvallend was het 
echter van een wat minder 
niveau. Omdat hetzelfde van 
Racing Beverwijk gezegd kon 
worden, ontstond er een strijd 
‘om de puntjes’ en was de 
eindscore navenant, getuige 
de 18-20 ruststand. Het venijn 
zat in het vierde kwart. Bij 
aanvang van het laatste kwart 
was de score nog maar 30-36. 
Toen liep Lions echter weg van 
hun tegenstanders door maar 
liefst 20 punten binnen tien 
minuten te scoren. De eind-
stand werd uiteindelijk 50-42, 
waardoor Lions met twee ge-
wonnen wedstrijden uit drie, 
bovenin mee draait. 

Komende zaterdag moeten de 
Lions heren om 13.30 uur thuis 
spelen tegen de heren van 
Alkmaar Guardians die, net 
als Lions, vrijwillig naar deze 
klasse zijn gedegradeerd.

Golfclub Sonderland organiseert 
een Goede Doel wedstrijd

door Nel Kerkman

De elektrische gitaar waarover 
de band Building on Sand op 
dit moment beschikt, is oud 
en raakt (veel te) regelmatig 
ontstemd. De gitaar wordt 
zeer intensief gebruikt vormt 
dan ook een onmisbaar onder-
deel van de band die bestaat 
uit een representatieve groep 
bewoners van Nieuw Unicum. 
Stichting Vrienden van Nieuw 
Unicum werft gelden voor 
projecten die niet uit het regu-
liere budget kunnen worden 
betaald.

Elk jaar staat bij de Zandvoortse golfclub Sonderland tijdens 
Ladiesday een goed doel centraal. In 2006 ontving Dierente-
huis Kennemerland Zandvoort een mooie cheque ter waarde 
van € 210. Dit keer kozen de ‘ladies’ uit een vijftal doelen naar 
wie de donatie toe zal gaan. Met ruime meerderheid is ge-
kozen voor de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum met als 
speciaal project: de aanschaf van een elektrische gitaar. 

Score van de teruggekeerde Ron v.d. Meij

Autosport Voetbal (zondag)

Ard Keff ondanks tegenslagen twee keer op podium

Deels was dat te wijten aan de 
restanten rubber die Keff’s col-
lega coureurs uit de A1GP serie 
hebben neergelegd, maar ook 
zijn eigen wagen was niet op-
timaal. “Ik hoorde tijdens de 
training een klap en ik wist 
dat het niet helemaal goed 

zat. Het bleek een kapotte 
sperdifferentieel te zijn, die mij 
parten heeft gespeeld”, aldus 
Keff. Dit technische onderdeel 
regelt de aandrijving. Gevolg 
was dat Keff veel last van wiel-
spin kreeg, waardoor hij geen 
goede bochtensnelheid had.

Voor het kampioenschap ging onze plaatsgenoot Ard Keff al 
niet meer. De lange Zandvoorter deed wel mee voor de dagprij-
zen in de BMW E30 klasse. De aanloop naar de races ging niet 
bepaald van een leien dakje. Tijdens de vrije trainingen en de 
kwalificatietraining klaagde Keff over weinig grip van de BMW, 
grip die nodig was om tot een goede prestatie te komen.

Zondagvoetballers verliezen in 
slotminuten

Buytenhek had helaas niet de 
beschikking over Michael Kuijl 
en posteerde Jan Zonneveld 
naast Faisel Rikkers in de spits. 
Het zou later blijken dat een 
man als Kuijl misschien wel 
node werd gemist. Zandvoort 
begon goed aan de wedstrijd 
en was de eerste dertig mi-
nuten zeker niet de mindere 
van Olympia, dat als doelstel-
ling heeft om dit jaar kam-
pioen te worden. Met name 
de oud-profvoetballer Steve 
Hulsebosch werd door Martijn 
Paap het spelen bijkans onmo-
gelijk gemaakt. Na een onge-
lukkig moment vlak voor rust 
moest de uitstekend keepende 
Sander v.d. Wal toch buigen, 
ruststand 1-0.

Op gelijke hoogte
Na rust een aandringend 
Zandvoort dat ook verde-
digend goede zaken deed. 
Langzaam aan werd de helft 
van Olympia gehaald en ont-
stonden er kansen die in eerste 
instantie niet konden worden 
verzilverd. Totdat de keeper van 
de gastheren een Zandvoorts 
schot niet goed wegwerkte en 
voor de voeten van aanvoerder 

De slotminuten van de wedstrijd tegen Olympia Haarlem wa-
ren niet echt prettig voor de formatie van trainer Berry Buy-
tenhek. Niet alleen omdat de gastheren in de slotminuten al-
les uit de kast haalden om toch te winnen, maar ook omdat 
dat lukte. De gastheren trokken namelijk uiteindelijk met 2-1 
aan het langste eind.

Michel van Marm stompte. 
Deze wist met zijn ‘choco-
lade’ voet de bal prachtig in 
de verre kruising te schieten. 
Zandvoort kwam, met een half 
uur te gaan, terecht op gelijke 
hoogte met Olympia, 1-1. 

Net te lang
De slotminuten zouden Zand-
voort opbreken. Met drie minu-
ten te gaan, kreeg Zandvoort 
onterecht een vrije trap tegen, 
de overtreding werd door een 
Haarlemse speler begaan. Voor 
het eerst in de wedstrijd kon 
Paap Hulsebsoch niet stoppen 
en de lange spits kopte de bal 
hard in het net, 2-1. Buytenhek 
na afloop: “Als de scheidsrech-
ter zich toen niet met de sup-
porters had bemoeid maar met 
het spel, hadden wij die vrije 
trap gekregen en was dat doel-
punt niet gevallen.” De trainer 
vond ook dat Martijn Paap op 
dat moment wat meer gecon-
centreerd had moeten zijn, 
“maar dat is een leerproces.” 
Zandvoort speelt komende 
zondag thuis tegen DSK dat 
afgelopen weekend met maar 
liefst 7-1 van BSM won. De wed-
strijd begint om 14.00 uur.

Ard Keff had het lastig door technische mankementen

 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)
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Automark BV
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café De Kroeg
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Chin Chin
Circus Zandvoort
CNG Groep
Confet’ti B.V. 
Danzee
F.B. Weenink, huisarts 

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Kroon Mode
La Fontanella
Leren Jacks
Netexpo Internet  BV
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame
Sandbar
Star Travel Reisburo
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Toch podiumplekken
Ondanks dit probleem wist 
Keff tijdens de eerste race de 
koppositie in te nemen. Lang 
kon hij dit echter niet volhou-
den. “Na anderhalve ronde 
reed Sander Etman mij voorbij 
alsof ik stil stond”, aldus Keff. 
Met veel kunst- en vliegwerk 
wist Keff zijn directe belager 
Remmo Niezen achter zich te 
houden, waardoor de tweede 
plaats veilig werd gesteld. Het 
technische probleem kon niet 
voor de tweede race worden 
opgelost vanwege tijdgebrek. 
Daardoor zat er in die tweede 
race niet meer in dan de derde 
plaats. Niezen en Etman liepen 
per ronde minimaal weg bij 
hem. 

Eindklassement
Keff deed al afstand van het 
kampioenschap, nadat hij 
zeven races had gemist dit 
seizoen. Omdat Keff voor die 
periode aan kop stond, werd 
hij uiteindelijk toch nog vierde 
in het eindklassement. Hoe 
dan ook kan hij tevreden te-
rugkijken, met als uitschieter 
vier keer winst tijdens het 
Superraceweekend in juni.

Basketbal (dames)

Opnieuw geen winst Lions dames

Het begin van de wedstrijd 
was helemaal voor Onze 
Gezellen omdat Lions geen 
kans zag de scoringskansen 
te benutten. Alvorens de 
Zandvoortse dames de bas-
ket konden vinden had Onze 
Gezellen al een 0-11 voor-
sprong.

Naar mate de eerste periode 
verstreek knabbelde Lions 
steeds meer van de achter-
stand af, waardoor na de 
eerste tien minuten een ge-
lijke stand op het scorebord 
stond, 19-19. In het begin van 
de tweede periode nam Lions 

een voorsprong die tot in de 
slotfase van de tweede tien 
minuten maximaal opliep tot 
drie punten. Na 37-37 kwam in 
de slotminuut de voor Lions 
negatieve russtand 37-40 op 
het scorebord.

Onjuiste beslissingen
In de derde periode nam Onze 
Gezellen het heft in handen 
en liep uit naar een ruime 
44-52 voorsprong. Lions zag 
vrijwel geen kans om te sco-
ren, met uitzondering van 
Pie Oosterom, die zes van 
de slechts tien Zandvoortse 
punten liet noteren. Aan het 

Het damesbasketbalteam van The Lions heeft geen kans ge-
zien de thuiswedstrijd tegen het Haarlemse Onze Gezellen 2 
met een overwinning af te sluiten. Na een 37-40 achterstand 
bij de basketwisseling werd uiteindelijk met 68-70 aan het 
kortste eind getrokken.

eind van derde tien minuten 
wist Lions iets in te lopen, 
zodat de stand bij het in-
gaan van de vierde periode 
47-53 was. Lions probeerde 
met hard werken iets aan de 
achterstand te doen en on-
danks dat de personele mo-
gelijkheden van coach Johan 
Beerenpoot minder werden, 
nadat Jennifer Schoone met 
vijf persoonlijke fouten de-
finitief naar de kant moest, 
lukte dat redelijk. Het vertrek 
van Schone was een tegen-
slag voor Lions dat de lang-
ste dame naar de kant zag 
gaan, mede door de onjuiste 
beslissingen van het arbi-
trale duo. Ondanks alles was 
de slotfase spannend, maar 
Lions zag geen kans meer de 
achterstand om te buigen in 
een positief score en verloor 
geflatteerd met twee punten 
verschil, 68-70.  

Handbal

Handbalsters verliezen topduel

De russtand gaf echter geen 
juist beeld van de krachtsver-
houding omdat ZSC de ge-
lijke was van Vido, dat echter 
wat gelukkiger was met sco-
ren. Ook na rust was het een 
gelijkopgaande strijd, maar 
omdat Vido wat meer fysieke 
middelen inzette, wist ZSC de 
achterstand niet weg te wer-
ken. In de slotfase lukte het 
echter beter en werd de ach-

Het eerste dameshandbalteam van ZSC’04 heeft de uitwedstrijd 
tegen medekoploper Vido in Purmerend met het kleinst moge-
lijke verschil (23-22) verloren. Bij rust had de thuisclub al een 15-12 
voorsprong.

terstand gereduceerd tot één 
doelpunt. Verder liet Vido het 
niet komen en won daardoor 
met 23-22. Voor ZSC scoorde 
Romena Daniëls zeven keer, 
Debbie Tibboel vijf keer, terwijl 
Suzanne Zwemmer en Lucia 
v.d. Drift ieder drie keer het 
net lieten bollen. Laura Koning 
(2), Naomi Kaspers en Martina 
Balk maakten het totaal van 22 
doelpunten vol. 

Voetbal (zaterdag)

SV Zandvoort verliest van koploper DVVA

De eerste twintig minuten van 
de wedstrijd stonden er twee 
gelijkwaardige elftallen op 
het veld en was er sprake van 
evenwicht. Tot een vrije trap 
roet in het eten gooide. Bij een 
direct schot op doel blunderde 
doelman Michel van Kampen 
grandioos, 1-0. 

Meer druk
Na rust moest Raymon 
Hölzken al snel het veld ver-
laten. Na een misschien wel 
ongelukkige handeling kreeg 

hij in één keer een rode kaart. 
Deze rode kaart werkte al 
een rode lap op een stier. 
Zandvoort kreeg ineens de 
geest en er werd meer op de 
helft van DVVA gespeeld. Ook 
ontstonden kansen die ech-
ter niet door de Zandvoortse 
voorwaartsen werden be-
nut. Toen nieuwkomer Jamie 
Heesemans in de 60e minuut 
inviel, ontstond er nog meer 
druk op het doel van de gast-
heren maar tot scores leidde 
dat niet. Door de druk op het 

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort is van een koude kermis 
thuis gekomen. DVVA bevestigde in de Amsterdamse Water-
graafsmeer hun koppositie door onze plaatsgenoten met 2-0 
terug naar huis te sturen. Zandvoort speelde het grootste ge-
deelte van de tweede helft met tien man nadat Raymon Hölz-
ken, in de derde minuut van de tweede helft, een directe rode 
kaart had gekregen.

Amsterdamse doel, kregen 
de aanvallers van DVVA meer 
ruimte om te counteren. Eén 
van die counter zorgde voor 
een doorgebroken speler en 
Van Kampen kon niets anders 
doen dan een overtreding in 
het strafschopgebied te ma-
ken. De toegewezen penalty 
werd feilloos benut, 2-0.

Stand
Door dit verlies mist Zand-
voort het contact met de 
koploper. Ze hebben nu ze-
ven verliespunten meer ten 
opzichte van leider DVVA en 
staan op een gedeelde derde 
positie. Komende zaterdag 
speelt SV Zandvoort thuis 
tegen Kennemerland dat de 
laatste positie verlaten heeft 
door een 1-0 overwinning op 
EDO. Deze wedstrijd begint 
om 14.30 uur.

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

2041 VW  Zandvoort
Tel: 023 5740330

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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Ladiesday  
De wedstrijd op 30 oktober is 
een ochtendwedstrijd en start 
om 10.00 uur. Het is een open 
inschrijving, dus toegankelijk 
voor greenfreespeelsters, jaar-
kaarthouders van Open Golf 
Zandvoort en leden van de 
Zandvoortse Golfclub Sonder-
land. De greenfree bedraagt  
€ 18,- voor 9 holes, dit is exclusief 
de wedstrijdfee van € 5,-, die be-
stemd is voor de aanschaf van de 
nieuwe elektrische gitaar. Voor 
meer informatie of aanmelden 
voor de wedstrijd kunt u mailen 
naar ladiesday@sonderland.nl.
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2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 ZANDVOORTSELAAN 12 ZANDVOORT
•  Vrijstaande karakteristiek 20er jaren villa met achtertuin   
 op het zuidwesten met achterom
• Voorkamer met erker en openslaande deuren naar de   
 voortuin en achterkamer met toegang tot de veranda 
• Souterrain, 3 slaapkamers en knusse zolderverdieping
• Fraaie bouwstijl uit de 20er jaren   
• Woonopp. ca. 150 m2, perceelopp. 270 m2 

 WILHELMINAWEG 13 ZANDVOORT
• Charmante en stijlvol gerenoveerde half-vrijstaande 20er   
 jaren woning met fraai aangelegde voor -en achtertuin
• Garage en oprit voor meerdere auto’s
• De woning beschikt over authentieke details
• O.a. v.v. royale L-vormige living met serre, moderne 
 keuken, 5 slaapkamers en luxe badkamer
• Woonopp. ca. 170 m2, perceelopp. 316 m2

Vraagprijs: � 249.000,- 

 VINKENSTRAAT 15 ZANDVOORT

Vraagprijs: � 729.000,-

 PASSAGE 3/28 ZANDVOORT
• Uitstekend onderhouden en geheel gerenoveerd royaal  
 3-kamerappartement op de 6e verdieping gelegen
•  Prachtig vrij uitzicht over dorp, duinen en de Noordzee
•  Het appartement beschikt over een ruim balkon op het  
 zuiden v.v. elektrische zonwering en is zo te betrekken!
•  Dit complex is v.v. 2 liften, berging in de onderbouw 
•  Woonopp. ca. 85 m2

•  Goed onderhouden hoekwoning met fraai aangelegde
 tuin op het zuiden, oprit voor meerdere auto’s en garage
•  Vrij uitzicht op het voor de woning gelegen plantsoen,   
 rustig nabij strand en duinen gelegen
•  L-vormige woonkamer met haard, schuifpui naar de tuin,  
 woonkeuken, 4 slaapkamers en moderne badkamer
•  Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 252 m2

 SCHUITENGAT 109 ZANDVOORT
•  Op de 6e etage van “Residence d’Orange”, mooi gelegen  
 2-kamerhoekappartement 
• Vlak aan zee en v.v. ruim balkon op het zuiden
• Het complex heeft een mooie entree en is v.v. een lift
• De garage is separaat te koop
• De woning dient gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Nieuwe Prijs: � 189.000,- (appartement)
         � 17.500,- (garage)

 JAN SNEIJERPLEIN 3 ZANDVOORT
• Vrijstaand woonhuis met oprit voor 2 auto’s, gelegen in  
 de luwte van het centrum aan een autovrij pleintje
• Het huis is rond ‘78 gebouwd en beschikt over 
 4 woonlagen
• Sfeervolle woonkamer met balkenplafond en open keuken
• 5 slaapkamers en een ruime moderne badkamer
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Woonopp. ca. 150 m2, perceelopp. 143 m2

Vraagprijs: � 498.000,-

Nieuwe Prijs: � 679.000,- 

Vraagprijs: � 549.000,-

Breng ook een bezoek aan onze website

 www.cvl.nu
voor een compleet overzicht van ons woningaanbod !

CVL_Adv_ZC0741.indd   1 09-10-2007   16:57:32



Geldig t/m zondag 21 oktober

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	 Allison	walnoot	 € 1,10
•	 Speculaasstaven	€ 3,50

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

Dorsman Assurantiën
voor al uw verzekeringen.

Direct 
geregeld.

www.dorsman.nl
Of bel: 5714534

Het Gasthuishofje is van de 
hand van architect B.J.J.M. 
Stevens, die onder andere ook 
de Woningwetwoningen in 
Haarlem heeft gerealiseerd, 
en is gebouwd in 1948. Het 
krijgt een plaats op de lijst 
‘Onderdak’. Op die lijst staan 
monumenten met een grote 
(inter)nationale architectuur 
of cultuurhistorische waarde. 

Binnenplaats van het Gasthuishof

voorrang gebouwd om het 
culturele en sociale leven weer 
te herstellen en de geestelijke 
veerkracht te tonen. Enkele op
vallende toppers op de nieu
we lijst zijn: de Hoogovens in 
IJmuiden, het Monument op 
de Dam, de Erebegraafplaats in 
Bloemendaal en de Adventkerk 
in Aerdenhout.

Adventskerk
De Adventkerk in Aerdenhout, 
naar een ontwerp van archi
tect Ir. K.L. Sijmons (1907 – 
1989), is in 1959 gebouwd op 
een stuk grond dat al in 1934 
voor dit doel beschikbaar was 
gesteld door mevrouw C.A. van 
Wickevoort Crommelin. Onder 

Zandvoort is een topmonument rijker!

Nieuw in ons assortiment:
Div. soorten cake
Div. soorten Herfst 
chocolade, ook in 
kado verpakking
Amandel speculaas

Afgelopen maandag maakte minister 
Plasterk van Cultuur de aanvulling 
van de nationale Monumentenlijst 
bekend. Het gaat om honderd ge-
bouwen die tussen 1940 en 1958 zijn 
gebouwd en die dus uit de Wederop-
bouw stammen. Zandvoort was zo 
gelukkig om het Gasthuishofje als 
monument aangewezen te krijgen.

andere door de oorlog kon de 
grond pas een kwart eeuw la
ter voor dit doel gebruikt wor
den. Hervormde bewoners van 
Zandvoort en Bentveld bezoe
ken vandaag de dag ook nog 
de Aerdenhoutse kerk.

Kerktoren
Met de Protestantse kerk aan 
het Kerkplein was Zandvoort  
al vertegenwoordigd op de 
Nationale monumentenlijst. 
Althans, de toren van deze kerk 
wordt als rijksmonument be
stempeld.

1111

De Mannetjes

Gasthuishofje 
Rijksmonument

‘Geldt dat alleen voor 
het gebouw of ook 
voor de bewoners?’

Zij krijgen het predicaat van 
beschermd rijksmonument.

Selectie
De lijst is zorgvuldig door de 
Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monu
menten (RACM) voorbereid. 
Leidraad bij de keuzes vorm
den tien thema’s: onderdak, 
verzorgingsstaat, economie, 
productie, techniek, verkeer, 
verzuiling, vorming, vrije tijd 
en herdenking. De selectie 
doet recht aan verschillende 
architectuurstromingen en 
aan de bijzonderheden van 
de diverse regio’s. Bovendien 
staan er veel kerken op de lijst, 
want die werden destijds met 

Zandvoortse 
Courant 
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3e jaargang • nummer 42 • 18 oktober 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Actueel P5 Eerste palen 8Sprong

Een evenement organiseren in 2008? 
Meldt het aan – vóór 1 november.
U leest er meer over in de gemeente-advertentie.

Vanaf 22 oktober – Actie: Brommer- en 
Fietswrakken Aanpakken!
U leest er meer over in de gemeente-advertentie.

Subsidie op een zonneboiler of zonne-
paneel! Kom naar de milieumarkt op 
3 november bij de Milieudienst IJmond 
in Beverwijk of op 10 november in 
het gemeentehuis van Bloemendaal 
kijk voor meer informatie op www.milieudienst-
ijmond.nl

De Adventskerk in Aerdenhout

Heden & Verleden P15 Kostverlorenpark
Autosport P23 Finaleraces
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Politiek Column

… wil iedereen wel eens lekker 
op stap. Vooral in de herfstva
kantie. Maar ‘lekker op stap’ is 
niet voor iedereen weggelegd. 
Daarom is de nationale week 
van de toegankelijkheid met 
het thema ‘lekker op stap’ 
een mooi gegeven om extra 
aandacht te vragen. Want als 
je er niet mee wordt gecon
fronteerd, is alles zó van zelf
sprekend. 

Want hebt u wel eens met 
mensen die rolstoel afhanke
lijk zijn een museum bezocht? 
Ik wel! Ooit bezocht ik met een 
groepje bewoners van Nieuw 
Unicum het Rijksmuseum, dat 
bij navraag rolstoeltoeganke
lijk was. Alleen bleek de lift niet 
berekend te zijn voor  elektri
sche rolstoelen en moest onze 
groep met de goederenlift. We 
hebben de Nachtwacht gezien 
maar je moet niet vragen hoe. 
Zo zijn er nog veel meer onge
makken op te noemen. Laatst 
was ik ’s avonds in het oude 
Raadhuis aanwezig voor een 
vergadering van de Wmo raad. 
Na afloop wilde ik het gebouw 
verlaten maar de deur werd ge
blokkeerd door de elektrische 
rolstoel van een SP bestuurslid. 
Ondanks veel gesjor, lukte het 
niet om de stoel naar binnen 
te krijgen. De drempel was 
té hoog. Uiteindelijk bleek de 
bode aanwezig, via de andere 
ingang en lift is alles nog goed 
gekomen.

Het zijn dagelijkse irritaties die 
snel opgelost kunnen worden. 
Parkeer je auto, zet fietsen en 
reclameborden niet breeduit 
op een stoep. Want geen kin
derwagen, rolstoel of scootmo
biel kan er meer langs. Plaats 
het pinapparaat bij de kassa la
ger zodat gehandicapte mak
kelijker kunnen pinnen zonder 
dat men z’n code moet prijs 
geven aan de caissière. Ook de 
hellingproef bij strandafgan
gen moet worden opgelost. Als 
iedereen mee kan doen en als 
niemand bij voorbaat wordt 
uitgesloten, levert dat een veel 
prettiger samenleving op. Een 
samenleving die open staat 
voor verschillen, waar ruimte 
is om jezelf te zijn. Dat wil toch 
iedereen! 

Nel Kerkman

Volgens mij…

Cartoon  Hans van Pelt

Milieudienst: luchtkwaliteit   
Louis Davidscarré is uitstekend

De kwaliteit van de lucht binnen het Louis Davids Carré vol-
doet ruimschoots aan de gestelde wettelijke eisen. Dat stelt 
Milieudienst IJmond in een rapportage aan het college van 
B&W. De verplichte toets is uitgevoerd in het kader van artikel 
10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het bestemmings-
plan waar het om gaat is Bestemmingsplan Centrum.

Tegenwoordig praat iedereen 
over fijn stof en dat is terecht. 
Fijn stof is namelijk een vorm 
van luchtvervuiling en heeft 
een ongunstig effect op de 
gezondheid van mensen. Fijn 
stof blijft in de lucht zweven 
en bestaat uit deeltjes van 
verschillende grootte, van ver
schillende herkomst, en dus 
met een verschillende chemi
sche samenstelling. Het is niet 
bekend welk soort stofdeeltjes 
schadelijk is voor de gezond
heid, maar dat het schadelijk 
is, is zeker.

Ruimschoots
De conclusie die Milieudienst 
IJmond naar het college stuur
de, loog er niet om. “Er kan in 
het plangebied ruimschoots 
worden voldaan aan de nor
men van het Besluit lucht
kwaliteit 2005. Het Besluit 
luchtkwaliteit 2005 vormt 

daarom geen knelpunt voor 
de realisatie van het plan”, al
dus de dienst die gemeenten 
bijstaat met adviezen op mi
lieubeleidsgebied.

Onderzoek
Wel krijgt de gemeente het 
advies om in het plangebied 
van het Louis Davids Carré 
een onderzoek te doen naar 
beschermde dieren en plan
tensoorten. De dienst kan zich 
voorstellen dat in de twee oude 
scholen die gesloopt gaan 
worden, vleermuizen kunnen 
verblijven. Ook adviseert de 
dienst om, indien nodig, de ve
getatie ter plaatse buiten het 
vogelbroedseizoen (tussen 15 
maart en 15 juli) te verwijde
ren. Als de gemeente aan deze 
voorwaarden voldoet, staat 
op milieugebied de bouw van 
bijvoorbeeld de brede school 
niets meer in de weg.

Burgerlijke stand

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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2042 GE Zandvoort
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VrijDAg 19 oktoBer
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
19.00 uur Taizédienst. Inzingen vanaf 19.00 uur

ZonDAg 21 oktoBer
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. J. van Butselaar uit Bennebroek
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur mevr. M. Wassenaar    
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. J.J.F. van Melle uit Oudorp
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijv es

kerkdiensten

Toch ‘Rondje Dorp’
Het oergezellige ‘Rondje Dorp’ gaat dit jaar toch door. In eerste 
instantie had de organisatie aangegeven het niet meer te zien 
zitten, maar Ron Brouwer van Laurel & Hardy heeft toch zijn 
hand over zijn hart gestreken en weer bij zijn collega’s geïnfor-
meerd of zij mee willen doen.

Dat bleek een goede beslis
sing, want maarliefst 15 (!)  
etablissementen willen 
graag teams samenstellen 
en als gastheer functioneren 
voor de teams. Bij ieder van 
de deelnemende gelegen
heden moet een opdracht 
worden uitgevoerd. Als deze 
correct is, krijgt men een 
stempel op een kaart. Als 
de kaart vol is, is het ‘Rondje 
Dorp’ goed volbracht. De 
start is tussen 13.00 uur en 

14.00 uur in een kroeg naar 
keuze en naar verwachting 
duurt een ‘Rondje Dorp’ ge
middeld een uur of vier. De 
dag staat geheel in het te
ken van gezelligheid en niet 
om competitie. Als aanden
ken krijgen deelnemers een 
Tshirt van het evenement. 
Bekijk de advertentie voor 
de deelnemende bedrijven. 
De inschrijving is geopend 
en de kosten bedragen € 10 
per persoon.

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

29 sePteMBer - 12 oktoBer 2007 
Geboren:
Ziggy Merlijn Jip, zoon van: van Zutphen, Raymond 
en: van Dijk, Nancy.
Essa Mohamed Aly Mohamed, zoon van: Abou, 
Mohamed Aly Mohamed en: Sahar Hassan Ali Salem.
Angoly, dochter van: Pastor, Dave Marc en: van der 
Werff, Iris.
Olivier Johannes Anthony, zoon van: van Dolder, 
Kimmy Jan Willem en: Cappel, Maaike.

Gehuwd:
Oerlemans, Stefan Joseph en: Piepenbrink, Antonia 
Helena.
Robert, Peter en: Du Ry van Beest Holle, Mirna.
Brons, Robert en: Boelen, Monica Sylvia.
van der Hoek, Bas en: Ottolini, Maranka Sabina.

Overleden:
van Ellinckhuijzen, Hendrika Geertruida Wilhelmina 
Maria, oud 93 jaar.
Camek geb. Donkervliet, Henriëtte, oud 85 jaar.
van der Klauw, Cornelis, oud 78 jaar.

Begroting geen hamerstuk
Uiteraard zal de Programbegroting 2008 geen hamerstuk 
worden. Daarmee waren alle partijen, na twee dagen van 
integrale commissievergaderingen, het eens. Deze sluitende 
begroting zal tijdens de raadsvergadering van 6 en mogelijk 
7 november, de eerste van burgemeester Niek Meijer als voor-
zitter van de gemeenteraad, op een aantal punten uitvoerig 
worden geamendeerd. 

De Programbegroting 2008 
bestaat uit een achttal pro
gramma’s die één voor één 
behandeld werden. Ook de 
diverse paragrafen en de fi
nanciële begroting werden 
apart behandeld. Uiteraard 
hadden de diverse partijen 
het een en ander aan te 
merken en wilden ze alle
maal hun eigen inbreng te
rug zien. Toch was er over het 
algemeen tevredenheid over 
de leesbaarheid van het stuk, 
dat onder verantwoordelijk
heid van wethouder Gert 
Toonen is gemaakt.

Risico’s 
De meeste discussies tijdens 
de uren van vergaderen wa
ren eigenlijk gewijd aan de 
eventuele risico’s die hier en 
daar aan het te voeren grond
beleid van de grote projecten 
navenant zijn. Met name 
GertJan Bluijs (CDA) maak
te zich hier behoorlijk druk 
over. Ook de WMO maakte 
veel tongen los. Belinda 

Göransson, woordvoerder 
namens de VVD, maakte zich 
sterk voor een ruimere ope
ningstijd voor de horeca.

Financiële situatie 
Toonen maakte ook bekend 
dat de algemene reserve 
van de gemeente Zandvoort, 
ruim 5 miljoen euro, een 
“puike situatie” is. Als hij die 
vergeleek met de ons om
ringende gemeenten, was 
hij duidelijk in zijn nopjes. 
De raadsfracties mogen 
nu plannen voor nieuw be
leid indienen ter grote van 
circa € 200.000, die dan 
waarschijnlijk gehonoreerd 
zullen worden. Deze plan
nen voor nieuw beleid zul
len zij tijdens de Algemene 
Beschouwingen, tijdens de 
raadsvergadering van 6 no
vember aanstaande, bekend 
maken, waarna een com
promis zal moeten worden 
bereikt. Vooralsnog is de fi
nanciële situatie van onze 
gemeente een goede.

Plangebied blijft binnen normen voor fijn stof 
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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)

‘Dubbele’ collecte
De bewoners van een deel 
van Plan Noord waren vo
rige week dinsdagavond 
enthousiast over het feit 
dat de Zandvoortse brand
weer kwam collecteren voor 
de Brandwonden Stichting. 
Met deze opmerkelijke actie, 
de collectanten reden rond 
met een spuitwagen met 
blauwe alarmlichten, werd 
een bedrag van €1200 bij el
kaar gebracht. Heel anders 
verging het de collectrice 
die vrijdagavond onder an
dere op de Van Lennepweg 
aanklopte om een bijdrage te 
vragen voor de Brandwonden 
Stichting. De actieve vrijwil
ligster moest constateren 
dat haar wijk reeds was ‘ge
lopen’. Jammer dat deze van 
alle kanten goed bedoelde 
inzet niet beter gecoördi
neerd werd.

Protestantse website

De Protestantse Kerk aan 
het Kerkplein beschikt sinds 
kort over een eigen web
site. De goed ogende site 
biedt informatie over de 
Protestantse gemeente van 
Zandvoort. Deze waardevolle 
informatiebon is te vinden 
op www.kerkzandvoort.nl. 
Overigens beschikt ook de 
RK Parochie St. Agatha al 
geruime tijd over een web
site. Die is te vinden onder 
www.aapparochies.nl  (AAP 
staat voor het samenwer
kingsverband van de Agatha 
Parochie te Zandvoort en de 
Antonius Paulus Parochie te 
Aerdenhout).

Horen en luisteren
Veel mensen denken dat 
aanhoren hetzelfde is als 
luisteren. Degene die spreekt, 

weet doorgaans beter. Als ie
mand goed luistert, weet je 
je immers pas écht gehoord. 
Luisteren heeft te maken 
met aandacht, ‘gericht horen’, 
zegt Van Dale. Daarom is het 
thema van de Taizédienst op 
19 oktober ‘Horen of luisteren’. 
Deze dienst wordt gehou
den vrijdagavond 19 oktober 
van 19.30 tot 20.00 uur in de 
Protestantse Kerk aan het 
Zandvoortse Kerkplein.Wie uit 
volle borst wil meezingen, is 
al om 19.00 uur we lkom in de 
kerk. Tot 19.30 uur worden de 
verschillende liederen alvast 
doorgenomen met behulp 
van liedmappen. De volgende 
Taizédienst is op 16 novem
ber.

De sirene gaat
Vorige week maakten we mel
ding dat we informatie misten 
over rampenbestrijding in de 
gemeentelijke gids. Uiteraard 
staat de info op de gemeen

telijke website ver
meld, maar nog niet 
iedereen beschikt 
over een computer 
met internetaan
sluiting. Vandaar een 
geheugensteuntje. 
Als de sirene gaat is 
dat een waarschu
wing. Er is iets aan 
de hand! Wat? Het 

kan van alles zijn. Gevaarlijke 
stoffen die vrijkomen bij een 
brand, een zwaar ongeval, een 
dreigende overstroming. In elk 
geval heeft die sirene u iets te 
vertellen. Ga daarom direct 
naar binnen, sluit deuren en 
ramen en zet radio of tv op de 
lokale zender en wacht verdere 
instructies af. Voor Zandvoort 
is dat Radio NoordHolland 
(ether: 88,9 of kabel: 89,5) en 
TV NoordHolland (kanaal 10 
= 210,25). 

Als de sirene niet gaat
De sirene is een hulpmiddel 
om mensen te waarschuwen 
voor een ramp. Maar soms 
gaan rampen zo snel dat de si
rene te laat komt. Bijvoorbeeld 
als er een vliegtuig neerstort 
of als zich een grote explosie 
voordoet. Dan is het kwaad al 

geschied en heeft een sirene 
weinig zin meer. Tenzij u ge
waarschuwd moet worden 
voor de gevolgen van zo’n 
ramp. Zoals giftige stoffen 
die dreigen vrij te komen of 
nog meer explosiegevaar. 
Ook een dreigende over
stroming is zo’n voorbeeld. 
De lokale radio of tvzender 
(RTV NH) vertelt u wat er 
precies aan de hand is en 
welke maatregelen u verder 
moet nemen.

Zwemmend redden
Op donderdagavond 20 
september zijn de lessen 
zwemmend redden van 
de Zandvoortse Reddings
brigade, ZRB, weer begon
nen. De jeugd vanaf 6 jaar 
leert gedurende het win
terseizoen op een leuke ma
nier de beginselen van het 
zwemmend redden: Hoe red 
ik mijzelf, hoe help ik iemand 
anders, leren zwemmen met 
je kleren aan, reddingsgre
pen, pop opduiken en manie
ren om iemand in het water 
te vervoeren, zijn enkele 
voorbeelden van de lesstof. 
De lessen vinden plaats in 
het Center Parcs zwembad 
aan de Vondellaan. Er wordt 
gezwommen in twee groe
pen. Voor meer informatie, 
neem contact op met Ron 
van Soolingen, tel. 5717448 
of email: opleidingen@zrb.
info

Collector’s item
Het kwartaal maandblad van 
Genootschap Oud Zandvoort, 
‘de Klink’, had in juliseptem
ber ‘herinneringen aan de 
tram’ als speciale uitgave. 
Meestal bewaart het bestuur 
een stapeltje van de Klinken 
maar het blad is nergens 
meer te verkrijgen. Dus leden 
van het genootschap opge
let! Bewaar het goed want 
de liefhebber is bereid het 
driedubbele voor dit exem
plaar te betalen. Overigens 
is de tentoonstelling in 
het Zandvoorts museum 
‘Retourtje blauwe tram’ nog 
tot 4 november te bezichti
gen. Beslist een aanrader!

Eerste palen 8Sprong geslagen
Vorige week woensdag hebben de 8 toekomstige bewoners van 
de 8Sprong, het wooncomplex van Zorg aan Zee in de Poststraat, 
de eerste palen handmatig de grond in geslagen. Hiermee gaven 
zij het startsignaal voor de bouw van hun nieuwe woningen. Al 
meer dan tien jaar geleden werden de plannen voor dit woon-
complex gemaakt en nu krijgen zij dan eindelijk gestalte.

De woningen zijn voor 8 jong 
volwassenen met een verstan
delijke handicap en hebben 
allemaal regelmatig zorgver
lening nodig. Door de locatie 
kunnen de jongeren beter in 
de buurt en de maatschappij 
integreren. Voorzitter Hans van 
Brero van stichting Zorg aan 
Zee zei dat naar verwachting 
omstreeks 8 augustus 2008 
(080808) de bouw van de 
8Sprong gereed zal zijn. Het 
was een gevecht van de lange 
adem met de leden van het 
Poststraatcomité, maar op ar
gumenten is er dan toch een 

grote overwinning behaald, zei 
het via de rechter. De woningen 
van Zorg aan Zee worden in sa
menwerking met de gemeente 
en de EMM gebouwd.

Wethouder Gert Toonen roem
de in zijn korte speech zijn 
voorgangers Cees Oderkerk, 
Han van Leeuwen en Michel 
Demmers die allemaal dit 
project in portefeuille hebben 
gehad en erin zijn blijven gelo
ven en het verder hebben ge
bracht. Toonen: “Aan de goede 
wil van de gemeente heeft het 
zeker niet gelegen.” 

n
ov

ok
to

kt
ok

t

 Evenementen Agenda

20-21

21

21

t/m 4

4

4

18

Week 42 • 2007
Oktober
Circuit Park Zandvoort: Finale 
Races (Dutch Power Pack) 

Classic Concerts: Pianorecital 
Regina Albrink. Protestantse 
Kerk, aanvang 15.00 uur

Cabaret: Droog Brood met ‘De kip  
met de gouden enkels’. Circus Theater 
Zandvoort, aanvang 20.15 uur
November
Zandvoorts Museum: Expositie 
‘Retourtje Blauwe Tram’

Circuit Park Zandvoort: Zandvoort 
500 (Dutch Winter Endurance Series) 

WNF ‘leven in zee’ campagne: 
Duik mee in de Noordzee. 
Om 14.00 uur op het strand ter 
hoogte van Center parcs

Classic Concerts: ‘A Tribute to 
Acangelo Corelli’ Trio da Fusignano
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Na 10 jaar wachten gat de bouw nu eindelijk echt van start

Verzin een naam en win een iPod
Opening jeugdhonk Pluspunt

Op woensdag 24 oktober 2007 opent Pluspunt 
Zandvoort haar nieuwe jeugdhonk. De ope-
ning vindt plaats in het nieuwe gebouw aan de  
Flemingstraat 55. Van 14.00 tot 17.00 kunnen 
jongeren leuke activiteiten doen zoals koken, 
schilderen en spelletjes.

Kinderen uit groep 7 of 8 van de Zandvoortse  
basisscholen, kunnen voortaan op elke maandag 
en woensdag van 15.00 tot 18.00 uur terecht in het 
nieuwe jeugdhonk van Pluspunt. Je kunt er spelletjes 
doen, huiswerk maken, tv kijken, internetten, gamen 
op de Playstation, lekker ‘chillen’ of gewoon gezellig 
kletsen met andere kinderen. 

Registratie
Scholieren die regelmatig komen kunnen, in over
leg met de medewerkers van Pluspunt, aangeven 
welke activiteiten ze leuk vinden. Deze kunnen dan in  
de toekomst worden opzetten. Kinderen die vol
doen aan de voorwaarden kunnen na school altijd in  
het jeugdhonk terecht. De kosten zijn éénmalig 
€2 voor een persoonsgebonden pas. Door het  
gebruik van deze pas weten de Pluspunt medewer
kers altijd wie er aanwezig is, wat belangrijk is voor 
een veilig en vertrouwde omgeving. In de nabije  
toekomst zal het jeugdhonk ook worden openge
steld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar alsook 
voor jongere kinderen.

Naam jeugdhonk
Het nieuwe jeugdhonk heeft nog geen naam. 
Bij Pluspunt willen ze graag dat jij hem verzint!
Wil je een iPod mp3speler winnen? 
Bedenk dan een leuke naam en stuur onderstaand 
formulier op naar:

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort

Deelname alleen onder de 18 jaar. 
De actie loopt tot 31 oktober 2007. 
De winnaar krijgt telefonisch bericht.

 

De nieuwe naam voor het jeugdhonk is:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Leeftijd: 

School:

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.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. 06-10792723 

Op zoek naar 
een toiletjuffrouw

Voor info 06 53 18 37 29

Glas in lood voor beginners

Tijdens deze beginnerscursus maakt u zelf een glas 
in loodraam. Er is keuze uit verschillende ontwerpen 
maar er kan ook een eigen ontwerp worden gemaakt. 
Uiteindelijk gaat de cursist met een volwaardig glas 
in loodraam naar huis. Voor meer informatie, bel 
Pluspunt: 5740330, Flemingstraat 55.

Wegens succes start Pluspunt binnenkort een nieu-
we cursus ‘Glas in lood voor beginners’. De cursus 
start op 23 oktober van 16.30-19.00 uur en er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. 

Dierenbescherming haalt 
bijna €35.000 op

Een deel van de opbrengst gaat naar de afwerking en 
inrichting van de nieuwbouw van het Dierentehuis 
Kennemerland in Zandvoort. De rest wordt onder 
andere gebruikt voor materialen voor het scholen
project, de inspectiedienst en de dierenambulance.

Door de fantastische inzet van de collectanten en 
wijkhoofden kunnen volgend jaar weer veel dieren 
geholpen worden. Ook de gulle gevers worden har
telijk bedankt voor hun bijdragen.

Collectanten van de Haarlemse Dierenbescherming 
hebben tijdens de Werelddierendagcollecte € 34.182 
opgehaald in Haarlem en omgeving. Ongeveer 275 
vrijwilligers hebben in de week van 1 tot en met 6 
oktober gecollecteerd.

Geheimen
Het thema van de 53ste kinderboekenweek was dit jaar ‘ge-
heimen’. Het was een komen en gaan van kinderen op de 
woensdagmiddagen in de Zandvoortse bibliotheek. Er werd 
veel aandacht besteed aan mysteries, geheimtaal en verbor-
gen opdrachten. 

Ook de Zandvoortse kinderen 
kwamen in groten getale naar 
de bibliotheek. De geheimzin
nige middagen werden in twee 
leeftijdsgroepen gesplitst. Voor 
kinderen tot 6 jaar werd er voor
gelezen uit het bekroonde boek: 
‘Lola en de leasekat’ van Ceseli 
Josephus Jitta (Zilveren Griffel). 
Daarna konden de kinderen ge
heimzinnig tekenen, kleuren en 

knutselen. Voor kinderen vanaf 
6 jaar werd uit het boek van Paul 
Biegel het verhaal ‘Zwaantje’ 
voorgelezen. Met hulp van 
ouders en begeleiders was er 
een ‘geheimenspeurtocht’ in 
de bibliotheek langs allemaal 
boeken waarin vragen verstopt 
waren. Na de opdrachten kon
den de kinderen aan het werk 
met geheimschrift. 

De kinderen luisterden aandachtig naar de spannende verhalen over geheimen

Zin om te sporten?
kijk op 

www.sportinzandvoort.nl



7

Zandvoortse Courant • nummer 42 • 18 OKTOBER 2007

Overhandiging cheque aan WNF

Sponsorloop levert €4500 op

Twee vertegenwoordigsters van 
het WNF mochten vorige week 
woensdag een grote cheque van 

€4500 in ontvangst nemen. Een 
geweldig bedrag waarvoor alle 
kinderen van groep 1 tot en met 
groep 8 uitbundig bedankt wer
den. De kinderen waren langs 
de deuren in heel Zandvoort 
gegaan om sponsors te zoeken 
voor dit prachtige doel.

Een extra compliment was er 
voor de achtkoppige leerlingen
raad, die namens alle kinderen 
van de school het idee hadden 
bedacht voor welk goede doel 
de sponsorloop was bedoeld. 
Het WNF organiseert op 4 no
vember een spectaculaire zee
duik op het strand ter hoogte 
van Center Parcs. Ook daar zal 
de collectebus rondgaan!

De op 2 oktober jongstleden gehouden sponsorloop bij de 
Nicolaasschool, heeft maar liefst € 4500 opgeleverd voor het 
Wereld Natuur Fonds (WNF). Meer dan 100 kinderen liepen de 
loop samen met hun knuffels.

EHBO opleiding voor jeugd en 
volwassenen

Beide cursussen starten maan
dag 29 oktober bij het Rode 
Kruis afdeling Zandvoort. De 
volwassenen cursus wordt ver
volgens elke maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur gege
ven. De cursus Jeugd EHBO is 
bedoeld voor kinderen tussen 
de 11 en 13 jaar. Ook deze cursus 
start op 29 oktober en wordt 
om de week, van 19.30 tot 20.30 
uur gegeven. De kosten bedra

gen €35 inclusief lesmateriaal 
en examenkosten. De volwas
senen EHBO cursus kost €160.

Informatie volwassenen cursus: 
Martine Joustra, tel. 5730297 of 
mejoustra@hotmail.com
Informatie jeugd cursus: 
Marjon Schouten: 0627525371 
of  Lisette Strijder: 0623038120. 
Email: jeugdehbozandvoort@
hotmail.com

Voor degene die wil leren verbandjes aanleggen, pleisters plak-
ken, en weten wat te doen bij een bloedneus, gaat binnenkort 
de cursus EHBO van start. Ook reanimeren en beademen vor-
men een deel van de cursusstof. Gediplomeerde instructeurs 
leren de cursisten hoe te handelen in noodsituaties. Voor de 
jeugd wordt een aparte cursus ‘jeugd EHBO’ georganiseerd.

“Na de Havo te hebben afge
rond, wilde ik niet meer een 
dagopleiding volgen”, weet ze 
zich haarscherp te herinne
ren, “daarom ben ik de avond
opleiding MBA (Moderne 
Bedrijfsadministratie) gaan 
volgen. Samen met een full
time job via een uitzend
bureau bij Sony Music was 
dat best heel pittig. Maar ik 
woonde nog bij mijn ouders, 
dat maakte de zaak natuurlijk 
wel een stuk eenvoudiger.”

Diverse banen
Na Sony volgde een baan 
bij een projectontwikkelaar 
waar ze de boekhouding en 
administratie verzorgde. Na 

anderhalf jaar was hier de 
uitdaging weg en werd het 
tijd voor wat anders. AKZO in 
Sassenheim was de volgende 
stap waar de toen pas 19 ja
rige Kitty aan de slag ging. 
“Zeven jaar heb ik daar met 
veel plezier gewerkt als zoge
naamde ‘kameroudste’ maar 
ik was wél de jongste van die 
afdeling. Ondertussen had ik 
bij het vorige bedrijf mijn man 
leren kennen, Hans Willemse. 
Verliefd, verloofd, getrouwd 
en toen de kinderen zich 
aandienden, ben ik gestopt 
met buitenshuis werken. Nu 
verzorg ik de administratie 
van diverse ondernemingen 
uit het MKB en verzorg ik 

aangiftes voor particulieren 
en ondernemingen. Ik kan 
zodoende werk en kinderen 
uitstekend combineren, voor
al nu de kinderen naar school 
gaan”, lacht ze vrolijk.

Up to date
Naast haar hobby’s skeeleren 
en aerobics, besteedt Kitty 
veel tijd aan de kinderen. 
Ook zij sporten regelmatig 
en worden door haar naar 
paardrijden, turnen of voetbal 
gebracht. “Uiteraard volg ik 
ook cursussen bij het College 
van Belastingadviseurs (CB) 
om helemaal up to date te 
blijven. Dat doe ik met ple
zier want met name op het 
belastingvlak verandert er 
jaarlijks nogal wat. Ik moet 
mijn cliënten toch goed voor 
kunnen lichten”, legt ze tot 
slot uit. Kitty Willemse is te
lefonisch bereikbaar via de 
telefoonnummers: 5739272 
of 0645304531. 

Ondernemen zit Kitty Willemse in het bloed. Het heeft even 
geduurd maar nu heeft ze uiteindelijk tóch een eigen bedrijf 
opgericht. Met Administratiekantoor Willemse op haar woon-
adres Witte Veld 56 heeft ze al een leuke klantenkring op we-
ten te bouwen. Haar wens om voor zichzelf te gaan werken, is 
uitgekomen.

door 
Lienke Brugman

Administratie kantoor Willemse, 
een klein bedrijf in beweging

18 november komt Sinterklaas aan

Naar verwachting komen 
Sinterklaas en zijn gevolg 
rond 12.00 uur aan op het 
strand, in de buurt van de 
Rotonde. Daarna zal de 
Goedheiligman met zijn 
Pieten naar het raadhuis rijden 

waar hij door burgemeester 
Niek Meijer officieel ontvan
gen zal worden. ’s Middags 
zal in de Korver Sporthal in 
Zandvoort Noord het speciale 
Sinterklaasspektakel plaats
vinden.

De burgemeester van Zandvoort heeft via een brief uit Ma-
drid te horen gekregen dat Sinterklaas graag op zondag 18 
november aanstaande in Zandvoort wil aankomen. Uiteraard 
zal onze burgemeester aan Sinterklaas terugschrijven (of mis-
schien doet de burgemeester dat wel met MSN of e-mail) dat 
hij van harte welkom is.

Van der Heijden is 19 
jaar voorzitter geweest 
van onze lokale commissie en 
heeft natuurlijk nogal het een 
en ander meegemaakt. Onder 
andere heeft hij afscheid ge
nomen van de conventionele 
motorstrandreddingboot ‘Dr. 
Ir. S.L. Louwes’ en de snelle en 

moderne ‘Annie Poulisse’ wel
kom geheten. Vicevoorzitter 
Gerard Versteege overhan
digde hem namens de be
manning en de plaatselijke 
commissie een prachtige fo
tocollage. In zijn dankwoord 

roemde Van der Heijden de 
betrokkenheid en inzet van de 
bemanning. “De kurk waarop 
de KNRM drijft”, zo zei hij. 

Van Marle is vanaf 2003 
aan het Zandvoortse 
KNRMstation verbon
den geweest en vindt 
het jammer dat hij 
deze stap heeft moeten 
maken. Ook Van Marle 
kreeg een fotocollage. 
Zelf had Van Marle voor 
de aanwezigen een kuip 
vol walnoten meegeno
men afkomstig van zijn 
land in Frankrijk. Als oud

penningmeester gaf hij allen 
het vreemde advies mee om 
“je zakken vanavond goed te 
vullen.” Nico van Schooneveld 
heeft per 22 augustus jongst
leden Van Marle als penning
meester opgevolgd.

Maandagavond hebben oud-burgemeester Rob van der He-
ijden en penningmeester Andries van Marle afscheid geno-
men van de Zandvoortse commissie van de KNRM. Van der 
Heijden heeft op 3 oktober jongstleden plaatsgemaakt voor 
de nieuwe burgemees-
ter, Niek Meijer, en Van 
Marle kan vanwege 
“een steeds frequenter 
verblijf in het buiten-
land” niet meer func-
tioneren zoals hij dat 
zou willen.

Voorzitter en penningmeester nemen afscheid

De oud-burgemeester en echtegnote met de collage

• De leukste courtage van Nederland *; 
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ‘s avonds;
•	 No Cure, No Pay;
•	 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Dr. C.A. Gerkestraat 27rd  Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Haarlemmerstraat 90  Zandvoort

Burg. Van Alphenstraat 61-14  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 209.000,- k.k.   

•	 Uitstekend	onderhouden	3-kamer	maisonnette	
met o.a. 3 balkons en fraai uitzicht op de duinen!

•	 Gelegen	op	de	2e	en	3e	verdieping	van	het	recent	vol-
ledig	gerenoveerde	appartementencomplex	“Residentie	
Santhorst”,	op	een	steenworp	afstand	van	strand,	
boulevard	en	duinen;

•	 Indeling	3e	verdieping:	woonkamer	met	fraai	duinzicht,	
moderne	keuken	vzv	div.	inbouw	apparatuur	en	toe-
gang	tot	balkon	op	zuidoosten,	toilet	met	fontein;

•	 Indeling	2e	verdieping:	gang	met	vaste	kastenwand,	
moderne	badkamer	met	o.a.	doucheruimte,	wastafel-
meubel	en	2e	toilet	,	2	ruime	slaapkamers	(voorheen	3)	
met	balkon;

•	 Volledig	voorzien	van	kunststof	kozijnen	en	dubbele	
beglazing;

•	 Appartementencomplex	beschikt	over	een	lift	en	afge-
sloten	parkeerterrein	voor	bewoners;

•	 Woonoppervlakte	ca.	90	m²,	inhoud	ca.	235	m³.

Vraagprijs: € 359.000,- k.k. 

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Vraagprijs:
€ 435.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 529.000,- k.k.

•	 Luxe, halfvrijstaande woning met garage, oprit en 
een onder architectuur aangelegde voor- en zeer 
besloten achtertuin met achterom!

•	 Gelegen	op	een	perceel	van	277	m²,	in	een	rustige	woon-
omgeving	in	“Nieuw	Noord”,	op	steenworp	afstand	van	
de	duinen;

•	 Begane	grond:	riante	woonkamer	met	schouw	en	toe-
gang	tot	luxe	open	keuken	voorzien	van	div.	inbouwap-
paratuur;	

•	 1ste	verdieping:	3	slaapkamers,	luxe	badkamer	met	ligbad,	
2e	toilet	(wandcloset),	douchecabine	en	wastafel;

•	 2e	verdieping:	ruime	overloop/berging	en	2	slaapkamers;
•	 Voortuin	op	het	zuiden	gelegen	en	royale	(ca.	12,5	X	10	

mtr),	besloten	achtertuin	op	het	noorden	met	verschil-
lende	terrassen	en	achterom,	beide	tuinen	zijn	onder	
architectuur	aangelegd;

•	 Deze	woning	is	recent	bijzonder	smaakvol	en	onder	toe-
passing	van	hoogwaardige	materialen	gemoderniseerd!

•	 Woonoppervlakte	ca.	155	m²,	perceelgrootte	ca.	277	m²,	
inhoud	ca.	370	m³.

Martinus Nijhoffstraat 31 Zandvoort

Vraagprijs:
€ 359.000,- k.k.

•	 Een verrassend ruime, uitstekend onderhou-
den tussenwoning met o.a. 5 slaapkamers, 
luxe keuken, moderne badkamer, voor- en 
achtertuin op het zuidoosten met stenen 
berging en achterom!

•	 Gelegen	in	een	uiterst	kindvriendelijke	woonwijk		
in	de	geliefde	“Dichters-	en	Letterkundigenbuurt”;

•	 Begane	grond:	entree,	hal,	toilet,	sfeervolle		
woonkamer	met	toegang	tot	de	achtertuin,		
moderne	open	keuken	voorzien	van	diverse	inbouw-
apparatuur;

•	 1e	verdieping:	3	slaapkamers,	moderne	badkamer	
met	ligbad	in	hoekopstelling	met	douchegelegenheid,	
wastafelmeubel	en	2e	toilet;

•	 2e	verdieping:	2	ruime	slaapkamers	met	dakkapel;
•	 Deze	woning	beschikt	over	een	voortuin	(ca.	6	X	5	mtr)	
op	het	noordwesten	en	een	besloten,	onderhouds-
vriendelijke	achtertuin	(ca.	45	m²,	9	mtr	diep)	op	het	
zuidoosten	met	stenen	schuur	en	achterom;

•	 Woonoppervlakte	ca.	115	m²,	perceelgrootte	ca.		
122	m²,	inhoud	ca.	280	m³.

•	 Een charmant vrijstaand woonhuis uit 1905 
met verrassende indeling, voortuin en beslo-
ten patio!

•	 Rustig	gelegen	aan	de	rand	van	het	dorpshart	van	
Zandvoort;

•	 Begane	grond:	sfeervolle	woonkamer	met	open	haard,	
eetkamer	met	schuifpui	naar	patio	met	houten	berging	
en	achterom,	moderne	Bulthaup	keuken	vzv	div.	in-
bouwapparatuur,	royale	achterkamer	(slaapkamer)	met	
openslaande	deuren	naar	tuin;

•	 1ste	verdieping:	moderne	badkamer	met	ligbad,	douche,	
wastafel,	vloerverwarming	en	2e	toilet,	3	slaapkamers		
(1	met	douche);

•	 Ervaar	de	charme	van	deze	karakteristieke	woning	met	
in	totaal	6	kamers:	uw	bezichtiging	waard!

•	 Woonoppervlakte	ca.	140	m²,	perceel	ca.	205	m²,	
inhoud	ca.	380	m³.

Tjerk Hiddestraat 10-1  Zandvoort
•	 Volledig gestoffeerd en gemeubileerd stijlvol  

4-kamer appartement met 2 balkons, deels  
zeezicht!

•	 Gelegen	op	de	1e	etage,	op	een	steenworp	afstand	van	
strand,	boulevard	en	duinen;

•	 Zonnige	living	(zuid	ligging)	met	schuifpui	naar	riant	
balkon,	aangrenzende	eetkamer	(voorheen	slaap	kamer),	
moderne	keuken	vzv	div.	inbouwapparatuur,	luxe	
badkamer	vzv	whirlpool,	wastafelmeubel,	wandcloset	
en	design	radiator,	2	slaapkamers;

•	 Woning	beschikt	over	2	balkons	op	resp.	zuidwesten	en	
oosten;

•	 Het	appartementencomplex	is	recent	aan	de	buitenzijde	
volledig	gerenoveerd;

•	 U	hoeft	alleen	nog	maar	uw	koffer	met	kleding	te		
pakken!

•	 Woonoppervlakte	ca.		90	m²,	inhoud	ca.	220	m³.

Vraagprijs:
€ 279.000,- k.k.

Celsiusstraat 191  Zandvoort Hulsmanstraat 1 en 1a  Zandvoort 

•	 Sfeervolle	30-er	jaren	3-kamer	(hoek)bovenwoning	
(2	woonlagen)	aan	de	rand	van	het	centrum!

•	 Gesitueerd	op	steenworp	afstand	van	de	duinen	en	het	
centrum;

•	 Entree,	hal,	L-vormige	woonkamer	met	erker,	open	
haard	en	openslaande	deuren	naar	balkon,	moderne	
open	keuken	voorzien	van	inbouwapparatuur,	moderne	
badkamer	voorzien	van	douchecabine,	wastafel	en	toilet,	
1	(voorheen	2)	ruime	slaapkamer	met	dakkapel;

•	 Het	balkon	is	op	het	noordwesten	gelegen;
•	 Garage	aan	het	Schelpenplein	separaat	te	koop;
•	 Woonoppervlakte:	ca.	100	m²,	inhoud	ca.	255	m³.
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Het is een jas kouder geworden
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 13 13 12-13 13 

Min 8 6 4 4 

Zon 25% 30% 40% 45%

Neerslag 20% 10% 10% 10%

Wind nnw. 4 nno. 3-4 nno. 3-4 ono. 3-4

Het voorbije weekeinde gaf 
natuurlijk(!) weer formidabel 
weer op bruisend Zandvoort 
en de hier een week terug 
toegezegde 18 graden rolde 
inderdaad uit de bus. Het 
was uitstekend terrasweer 
en voor medio oktober is 
dat tamelijk zeldzaam in 
Nederland. De maandag en 
dinsdag pakten ook heel be
hoorlijk uit qua weer. 

In de volksweerkunde kent 
men een groot aantal weer
spreuken waarvan driekwart 
zo’n beetje onzin is. ‘Is okto
ber warm en fijn... het zal een 
strenge winter zijn’ evenwel 
is niet helemaal uit de lucht 
gegrepen. Er is namelijk een 
enigszins positief verband 
aangetoond tussen een mil
de, droge oktober en de daar
opvolgende winter, die wat 
vaker neigde naar de koude 
kant de afgelopen decennia. 
Dit is uiteraard geen wetma
tigheid, maar misschien kiest 
de winter straks eindelijk eens 
voor een wat koudere variant, 
na elf(!) jaar afwezigheid.

Richting en in het aanstaan
de weekeinde (derde droge 
en kalme weekend op rij) is 
het weer vertrouwde hoge
druk die de dienst uitmaakt. 
Toch lijkt er een addertje 
onder het gras te zitten en 
mogelijk wordt het niet zo 
stralend als de twee voor
bije weekeinden. Mist, die 
lang zou kunnen blijven 
hangen, kan wel eens de kop 

op steken en dan wordt het 
opeens niet warmer dan 10 
graden overdag als we pech 
hebben. Maar waarschijnlijk 
wint de najaarszon het toch 
wel uiteindelijk… 

In de van origine koude 
lucht uit noordelijke rich
tingen, die gedurende de 
heldere nachten eind deze 
week sterk kan afkoelen, 
zou het trouwens tot nacht
vorst kunnen komen, vooral 
richting de Bentveldse bin
nenduinkant. Belangrijk is 
dan wel inderdaad dat het 
voldoende opklaart, want 
als het deels bewolkt blijft, 
koelt het niet verder af dan 
een graad of 67. 

Woensdag was het duidelijk 
tegenvallend weer met re
gen op het pleit, vooral het 
eerste deel en een koufront
passage was de boosdoener. 
De temperatuur hield niet 
echt over in de bewolking 
en haalde de 1415 graden 
amper meer.

Deze donderdag zitten we 
echt in de koudere lucht 
met 1213 graden (kans op 
een bui) en de dagen erna 
wordt het overdag niet veel 
warmer, ofschoon het weer 
wel zienderogen opknapt 
na een zeer forse opmars 
van de luchtdruk, die goed 
te volgen zal zijn op de huis
barometer.

weerman Marc Putto

Politiek 
Vanaf 1994 tot 1998 was 
Gerard wethouder. In deze 
vier jaar heeft hij veel pro
jecten gerealiseerd en eerste 
palen van de nieuwe sporthal, 
Park Duijnwijk, Suyderduyn en 
de Arie Koperflat in de grond 
geslagen. Ook heeft hij in de 

Tweede Kamer de A status 
van het circuit verdedigd, 

de structuurschets 
afgerond, herinrich

ting centrum gere
aliseerd (zonder de 
Baatbelasting), een 
polikliniek in Huis 
in de Duinen opge
zet en gezorgd dat 

de vervuilde grond 
onder het Cultureel 

Centrum gesaneerd 
werd. Verder was Gerard 

overal voor te porren. In 
weer en wind een boom 

planten in het Alexanderpark? 
Geen probleem. Fietsen naar 
Noordwijk als actie tegen het 
vliegveld in zee? Prima. Als 
clown verkleed bij het uitrei
ken van de sportkampioenen 
stal hij de show, net zoals zijn 
playback act als Nana Moskouri 
bij het personeelsfeest van 
de ambtenaren. Ook was hij 
in Budapest aanwezig toen 
Zandvoort in het Spel zonder 
grenzen de eerste plaats be
haalde. Dit is maar een kleine 
greep uit de politieke perioden 
van Gerard die hij met veel ge
noegen heeft vervuld.

Vrijwilliger
Gerard zal Gerard niet zijn 
zonder het sociale aspect te 
vergeten. Hij is actief in de 
Rotary waar hij heeft mee
geholpen de voedselhulp in 
Umag (Kroatië) op te starten 
en met de uitwisseling van kin
deren naar gastgezinnen. Ook 
in het verenigingsleven maakt 
hij zich verdienstelijk, als vice 
voorzitter van de K.N.Z.R.M. 
en als voorzitter van Stichting 
JuttersmuZEEum. Verder ge
niet hij samen met zijn vrouw 
Nel van hun vier kleinkinderen. 
Ondanks dat hij soms het ge
zellige dorpse van vroeger mist,  
gaat verder alles naar wens. 
Wat wil een mens nog meer? 

Het gouden jubileum van het 
bedrijf is nog groots gevierd, 
met onder andere de mede
werking van Jan Lammers 
en de antislipschool van Rob 
Slotemaker. In 1992 werd het 
autobedrijf Versteege, na 60 
jaar een begrip te zijn ge
weest in Zandvoort, vanwe
ge de strenge eisen van de 
milieuwetgeving voorgoed 
gesloten. 

Jonge ondernemer
In de jaren 60 waren de 
jonge ondernemers actief 
in Zandvoort en richtten de 
‘Jongeren Middenstand’ op. 
Gerard Versteege was een van 
de actieve jongeren die heeft 
meegeholpen aan onder an
dere de Sinterklaasactie’s, 
waar het winkelend publiek 
met de gespaarde zegeltjes 
meedeed aan het spel ‘de 
gouden worp’. Per dag kon 
men pijltjes gooien, het was 
een succes van jewelste met 
als hoofdprijs een auto (hoe 
kan het ook anders), een 
NSU Prinz! Ondertussen was 
Gerard lid van het CDA gewor
den en werd in 1991 gevraagd 
om raadslid Richard van As 
(CDA) op te volgen. 

Als dorpsgenoot mag Gerard Versteege zeker niet in het rij-
tje ontbreken. Hij is voor vriend en vijand een markant figuur. 
Vooral in de politiek heeft hij veel gepresteerd. Daarom is één 
van mijn vragen: “Wat bezielde je om in de politiek te gaan?” 

Dorpsgenoten

Gerard Versteege (67) is ge
boren als zoon van Jaap van 
Piet de Lip en getogen in de 
Pakveldstraat. Het gezin 
Versteege bestond uit 
5 kinderen (2 doch
ters en 3 zoons). 
Voordat vader Jaap 
Versteege in 1932 
een auto, mo
tor rijwielhandel 
startte, stond op de 
plek van IJzerhandel 
Versteege een sme
derij waar paarden 
werden beslagen. Later 
groeide het gemengde 
bedrijf uit tot het bekende 
garagebedrijf Versteege wat 
tot het einde toe gevestigd 
was in de Pakveldstraat. De 
rijwielhandel werd verplaatst 
naar de Haltestraat waar het 
nog steeds te vinden is.

Autobedrijf Versteege
 “In de beginjaren was het hard 
ploeteren want zo rooskleurig 
waren de tijden toen niet”, 
vertelt Gerard, “mijn vader 
deed van alles, hij heeft zelfs 
een taxibedrijf gehad met zes 
taxi’s.” In de oorlogsjaren werd 
het gezin Versteege, zoals zo
veel Zandvoorters, geëvacu
eerd naar Gelderland. Direct 
na de oorlog ging het gezin 
terug naar de Pakveldstraat 
waar het bedrijf weer hele
maal opnieuw moest worden 
opgebouwd. Kleine Gerard zat 
op de Mariaschool gelegen 
aan de Koninginneweg en 
haalde allerlei kattenkwaad 
uit. Verder studeren was er 
voor Gerard niet bij want hij 
was hard nodig in het bedrijf 
van zijn vader. Later heeft hij 
in de avonduren zijn studie 
vervolgd. Buiten een tech
nische knobbel was ook de 
handelsgeest bij Gerard goed 
vertegenwoordigd. Toen zijn 
vader op jeugdige leeftijd 
overleed, zetten Gerard en 
zijn 2 broers het bedrijf voort. 

 

                        Gerard Versteege

Gerard Versteege

Tekst en foto Nel Kerkman

* Eén geschenk per klant zolang de voorraad strekt.

Tijdens de actieperiode 
maar liefst 15% korting op 

Uw shiseido aankopen.

Altijd veel voordeel met de ZandvoortPas

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?
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‘In veel liedjes is de tekst wel belangrijk, 
maar de woorden niet.’

Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R
Fay Claasen bij Trio Johan Clement

Na haar afstude
ren heeft Claassen 
een stormachtige 
carrière gehad en 
inmiddels heeft  
ze op diverse gro
te jazzpodia over 
de gehele wereld 
opgetreden. Fay 
is dan ook nu al te 
beschouwen als 
één van de meest 
toonaangevende 
jazz zangeressen 
van dit moment.

Fay Claassen is 
aan het Koninklijk 
Conservatorium 
in Den Haag afge
studeerd in jazz timing en jazz 
improvisatie. Zij volgde daar 
colleges van onder andere 

Rita Reijs, Frans Elsen en Judy 
Niemack. Ze trad onder andere 
op met Toots Tielemans, waar

Komende zondag is het tweede concert van Jazz in Zandvoort 
in De Krocht. Te gast bij het trio Johan Clement is de Neder-
landse jazz zangeres Fay Claassen. De in 1969 in Nijmegen ge-
boren Claassen, heeft in de hele wereld gezongen en lovende 
kritieken gekregen in onder andere Amerika en Japan. 

mee zij ook een album opnam, 
Marjory Barns en veel met Ivan 
Paduart. Verder heeft ze veel 
succes geoogst met de tour 
die ze samen met Jan Menu, 
Hein van de Geyn and John 

Engels maakte 
na het opnemen 
van haar album 
‘A Tribute to Chet 
Baker’ in 2005. 

Het trio Johan 
C l e m e n t  b e 
staat uit: Johan 
Clement (piano), 
Eric Timmermans 
( c o n t ra b a s) e n  
Fr i ts  L ande s
bergen (drums 
en vibrafoon). De 
laatste echter zal 
zondag vervan
gen worden door 
Erik Kooger. Het 
concert is op zon
dag 21 oktober 

aanstaande en vindt plaats in 
De Krocht. Aanvang: 14.30 uur, 
entree: € 15.

Fay Claassen

Zaterdag 27 oktober

Traditionele Flamengo 
met

”Mario Garcia”
Aanvang 20.30 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

& 
SCHEIVLAK.NL

presenteren
Zondag 21 Oktober

FINALERACES EINDFEEST
met LIVE 

ERIK
Aanvang 22.00 uur gratis entree

Haltestraat 20Zandvoort
Tel.: 0235720461

Maandag 22- en 
dinsdag 23 oktober

voert Danzee alleen een 
dagmenu i.v.m. de verbouwing 

van de keuken.
Onze excuses hiervoor.

De krant lezen op internet?
Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen!

www.zandvoortsecourant.nl

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)

Is weer open!
Kom gezellig eens langs

Eerst naar Bluys
dan naar huis.

Buureweg 5 - Zandvoort

Classic Concerts presenteert: Regina Albrinks

Op de website van de stich
ting valt te lezen: “Klassieke 
muziek van hoge kwaliteit 
en voor iedereen bereik
baar. Met zowel grote als 
kleine concerten biedt de 
stichting een brede selec
tie aan klassieke muziek 
in een toegankelijke set
ting.” In dat kader staat 
Zandvoort een prachtig 
pianoconcert te wachten 
komende zondag. 

Regina Albrink 
Regina Albrink is één van de 
meest veelzijdige pianisten 
van Nederland. Haar optre
dens met orkest betreffen 
niet alleen het klassieke en 
neoklassieke repertoire, 
maar ook het romantische.  
Het Eerste Pianoconcert van 
Chopin bracht haar in de Alte 

Oper in Frankfurt en in het 
Amsterdamse Concertgebouw.  
De Neue Westfälische Zeitung  
schreef dat zij  het  hoogtepunt 
van de avond was en dat “auch 
Chopin selbst seine Freude ge
funden hätte.” Inmiddels heeft 
Regina Albrink in de meeste 
landen van Europa , het verre 
Oosten en de Verenigde Staten 

Komende zondag vindt in de Protestantse kerk weer een klas-
siek concert plaats. Het concert wordt georganiseerd door de 
stichting Classic Concerts. Pianiste Regina Albrink speelt ver-
schillende werken van Beethoven, Chopin en Gottschalk.

recitals en masterclasses 
gegeven. Voor het komende 
seizoen staat een tournee in 
Italië op het programma. In 
Nederland is Regina Albrink 
vooral bekend van haar kerst

recitals in het Amsterdamse 
Concertgebouw.  in 1991 
begon zij deze traditie, 
die enorm populair is en 
meestal uitverkocht is. Het 
recital van 2004 werd in 
het Zondagmiddagconcert 
van de AVRO uitgezonden 
en kwam ook uit op cd.

Collecte
Het concert begint om 
15.00 uur en de kerk gaat 
om 14.30 uur open. De toe

gang is zoals gewoonlijk gratis 
maar aan het einde zal gecol
lecteerd worden voor het be
roemde Knipscheerorgel. Voor 
de restauratie van het orgel 
zijn weliswaar de gelden bin
nen maar er zal nog altijd een 
behoorlijk bedrag opgehoest 
moeten worden om het koor 
op te knappen.

Pianiste Regina Albrinks

Zoals burgemeester Niek Meijer al liet doorschemeren tijdens 
de opening van KunstKracht 11, zou het college in korte tijd 
reageren op de open brief c.q. persbericht die BKZ-voorzitter 
Mark Sjerps kort voor de gelegenheid had doen uitgaan. Uit 
het antwoord blijkt dat Sjerps niet fair is geweest.

College zet BKZ-voorzitter 
op zijn plaats

Sjerps had zich 
nogal negatief 
over de samen
werking met 
de gemeente 
uitgelaten. Die 
de  beloofde 
Kunstnota naar 
2008 had ge
schoven, het jaar 
dat oorspron
kelijk deze nota 
gepresenteerd 
zou worden. Dat 
wethouder Gert 
Toonen eerder 
gezegd had dat 
hij zijn best 
zou doen om 
de nota in dit 
jaar het licht te 
laten zien, nam 
de voorzitter als 
voor waar aan. Door weigering 
van de provincie om subsidie 
te verstrekken, moest de nota 
toch naar 2008 worden ver
schoven. De gemeente heeft 
overigens over deze zaak een 
beroepsprocedure bij de recht
bank ingediend.

Met name twee zinsneden 
uit zijn brief vindt het college 
jammer. ““Een uitstel dat we
derom riekt naar afstel” en 
“Kortom, afbreuk van kunst 
en cultuur in plaats van een 
opbouwend beleid. We zijn 
het gewend. Het was ook te 
mooi om waar te zijn”, zijn 
bij het college niet in goede 
aarde gevallen. Temeer om
dat Sjerps afgelopen zomer 
nog een constructief gesprek 
met de wethouder had gehad 
over een subsidie in 2008 voor 
de Kunstbiënnale en hij toen 
niets van zijn misnoegen had 
geuit. Tijdens dat gesprek 
heeft Toonen toegezegd het 
subsidieverzoek alsnog aan de 

Begroting 2008 toe te voegen, 
hetgeen is gebeurd.

Het college gaat verder in de 
brief: “Daarnaast suggereert 
u dat het college van plan is 
de roomskatholieke begraaf
plaats te “slachtofferen”. U 
speelt daarmee op een ne
gatieve wijze in op de in de 
Zandvoortse samenleving 
levende sentimenten, terwijl 
van een dergelijk voornemen 
nimmer sprake is geweest 
en in geen enkel document 
betreffende het project Louis 
Davids Carré is terug te vin
den.”

Met de volgende zin sluit het 
college haar antwoord af: “Het 
college hecht enerzijds aan 
goede verstandhoudingen en 
gaat anderzijds scherpe dis
cussies niet uit de weg, maar 
dan wel op basis van onder
bouwde argumenten. Helaas 
heeft uw brief daar geen en
kele bijdrage aan geleverd.”

Mark Sjerps                                                   foto: Rob Bossink



Alles voor in en 
om het huis.

Pashouders op alle 
artikelen 5% korting.

Aanbieding voor Pashouders:
Gratis toegang

Pianorecital Regina Albrink
Zondag 21 oktober 2007 Protestantse Kerk

Aanvang 15.00 uur

Hele maand oktober:
tamme konijnenbouten

heel kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting op de nieuwe
collectie eetkamerstoelen.

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

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 391

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 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.

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
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 - Corn. Slegerstraat
Nymphiea - A.J. v.d. Molenstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn!

10% korting op Kundalini Yoga
locatie: Kenamju Zandvoort

info@nympheia.com

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Top	3!
3x 100 gram vleeswaren
Gekookte	worst	+

Bacon	+
Cornedbeef

€ 3,25
Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

20 euro korting op 
workshop (21 okt en 4 nov)!
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Deze week bij Funnyvlaai:
De Harde Wener herfstvlaai

van 15,55 voor 14,00
en op vertoon van uw ZandvoortPas een gratis 

kopje koffie bij aankoop 1 puntje vlaai.

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 023-5735023

Op vertoon van uw ZandvoortPas:
Van 18 oktober t/m 31 oktober:

5% korting op de
nieuwe Jackpot collectie! 
Haltestraat 11  - 023- 571 54 73
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Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395

Zaterdag 20 oktober 
feestelijke heropening van 

onze vernieuwde zaak.
U komt toch ook?

Een drankje, een hapje en de meest 
fantastische collectie zonnebrillen, 

monturen en onze welbekende service.

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Wat gaat er door je hoofd als je na 58 jaar terug gaat 
naar je oude dorp? Dat overkwam Cornelis (Kees) Bol 
zoon van de opzichter Engel Bol van het Kostverloren 
wandelpark. In 1949 is het hele gezin Bol (vader, moe-
der en 3 kinderen) naar Canada vertrokken. Kees Bol 
trouwde met een Nederlandse vrouw. In 2007 komt 
hij, na het overlijden van zijn vrouw, voor een fami-
liebezoek terug. Ondertussen is Kees Bol weer naar 
Canada terug. 

Kostverloren Wandelpark

Kees Bol, op zoektocht naar 
het verleden, nam een  
kijkje in het Kostverloren
park waar hij als kind 
gewoond heeft omdat 
zijn vader daar opzichter 
was. Bij zijn wandeling 
door het park ontmoette 
hij Ger Cense, voorzitter 
van Genootschap Oud 
Zandvoort en Leendert 
de Jong bestuurslid van 
de Nederlands Genea
logische Vereniging afd. 
Kennemerland. De man
nen raken aan de praat 
over het heden en verle
den.

Stamboom
Leendert biedt Kees aan 
om het geslacht Bol ge
nealogisch te onderzoe
ken. Het resultaat van het 
onderzoek is zeer interes
sant, met 120 bladzijden 
waar 17 generatie’s op 
staan die gaan tot aan 
1520. Een geweldige uit
slag waar Martin Draijer, 
de oervader van bijna alle 
Zandvoorste geslachten, 
ook bij deze familie uitein
delijk tevoorschijn kwam. 
De nazaten van Bol zijn 
uit Frankrijk gevluchte 
Hugenoten en kwamen 
via Leiden naar Zandvoort. 
Niet verwonderlijk, want 
tijdens de vervolging 
kwamen zo’n 12.000 
Hugenoten in Amsterdam 
terecht. Daarmee was 
rond 1700 een kwart van 
de Amsterdammers Frans; 
er waren Franse buurten, 
kroegen en een Franse 
kerk (de Waalse Kerk). 

Familie Bol
Na een loopbaan  als 
jachtopziener in Velsen 
werd E. Bol in 1922 als op
zichter aangesteld in het 
Kostverloren Wandelpark. 
Het park zag er toen nog ver
waarloost uit en  alles groei
de in het wilde weg. Bol heeft 
op eigen kosten een 1000 tal 
jonge dennen geplant. Het 
gezin van vader Bol bestond 
uit, moeder J. BolKiep en hun 
kinderen: Kees, Engel en Ada. 
Ze woonden in een huisje ge
legen in het wandelpark. In 
1936 brak door onbekende 
oorzaak brand uit en het ge
deeltelijk uit hout bestaande 
huisje brandde tot de grond 
toe af. De familie Bol vond 
voor de nacht een onderko
men bij familieleden. Onder 
grote belangstelling van 
buurt en bunkerbewoners 
en met medewerking van ac
cordeonvereniging ‘Excelsior’ 
werd in 1947 het 25 jarige 
jubileum van opzichter Bol 
gevierd. 

Wandelpark 1922
De naam Kostverloren 
Wan del park wordt later 
samengevoegd als Kost
verlorenpark. Het park aan 
de Kostverlorenstraat is een 
prachtig terrein om in te 
dwalen en voor de kinde
ren om in te spelen. In het 
duingebied was een kleine 
speeltuin gerealiseerd met 
schommels, houten hobbel
paarden, glijbaan en bij de 
ingang stond een apenkooi 
met 4 apen en een volière 
met pauwen, duiven, kippen 

en marmotten. Ook waren 
in het park openluchtvoor
stellingen. De entreeprijs 
bedroeg een dubbeltje of 
men kon een seizoens
kaart kopen. Bij de speel
tuin was een vijver met 
eenden met in het mid
den een rotspartij en een 
stenen theehuisje waar 
je iets kon kopen. Actieve 
vrijwilligers (Jan Water 
en Fok Paap) bouwden 
met medewerking van 
de heer Bollée, inspec
teur van de politie, in 
de avonduren de volière. 
Ook zorgden de vrijwil
ligers dat de levende have 
in de winter goed verzorgd 
werd. De heer Rinkel zorgde 
voor oud brood en de heer 
Paap (Oosterparkstraat) voor 
groen voedsel. Het wandel
park was een aanwinst voor 
zowel de bevolking als voor 
de badgasten. Voor opzich
ter Bol was er veel werk aan 
de winkel om alles in goede 
banen te leiden. 

Wandelpark 2007
In 1974 kochten 3 projectont
wikkelaars de grond voor een 
½ miljoen gulden van de er
ven van Quarles van Ufford. 
Het bestemmingsplan liet 
het toe dat er gebouwd 
mocht worden. Niet alleen 
grondspeculanten vorm
den een bedreiging voor 
het voortbestaan van het 
Kostverlorenpark als natuur 

en recreatiegebied. Ook de 
gemeente stond te trappelen 
om de grond te bebouwen en 
men had wilde plannen om 
de Herman Heijermansweg 
dwars door het park te ver
lengen als ontsluiting van 
Nieuw Noord. Inmiddels 
waren de 37 bunkers geres
taureerd tot zomerverblijven. 
De bewoners daarvan waren 
niet van plan om hun unieke 
plekjes zomaar op te geven 
en verzetten zich tegen 
de ontruiming. Mede met 
hulp van Jaap Kolpa en Dik 
Bol, samenstellers van het 
Groenboek Kostverlorenpark 
en actief in de strijd om het 
behoud van het natuurge
bied, is het gedeelte waar de 
bunkers nog staan, bewaard 
gebleven. De opzichters
woning van de familie Bol 

en de eendenvijver met 
zijn rotspartij zijn helaas 
verdwenen. Rest nog een 
uniek natuurgebied waar 
we zeer zuinig op moe
ten zijn. Laten we het in 
Zandvoort vooral groen 
houden! 

Meer historie
Bent u geïnteresseerd in 
de historie van het Kost
verlorenpark? Het Genoot
schap Oud Zandvoort en 
de openbare bibliotheek 
Duinrand presenteren:  
‘Oh, wat een heerlijkheid’   
op dinsdag 6 november 
van 14.30 uur tot 15.30 
uur in de bibliotheek aan 
de Prinsesseweg. Iedereen 
is welkom en de toegang 
is gratis. 

& Heden
Verleden

De bunkers worden anno 2007 nog steeds als vakantiewoningen bewoond

De vijver in het Wandelpark Kostverloren
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Het jaar 1905. De broers 
Albert en Willy Mullens, of
tewel het productiebedrijf 
Alberts Frères, maken de 
oudst bewaard gebleven 
Nederlandse fictiefilm. ‘De 
mésaventure van een Fransch 
heertje zonder pantalon aan 
het strand te Zandvoort’. Deze 
broers waren de belangrijkste 
filmvertoners van hun tijd 
en ze waren in 1905 met hun 
reisbioscoop neergestreken 
in onze badplaats. Een man 
in een strandstoel laat zich 
verrassen door de vloed en 
ontdoet zich van zijn broek 
om die omhoog te houden. 
Daarop ontstaat een ach
tervolging door een politie
agent en een aanzwellende 
menigte. Typisch geval van 
onderbroekenlol. Hij rent over 
het strand, langs het destijds 
bekende café Germania, en 
probeert zich zelfs in vrou
wenkleren te vermommen 
voordat hij, begeleid door een 
muziekband, door dienders 
wordt opgebracht.

Naar mijn mening is deze film 
één van de onderwerpen die 
in de Canon van Zandvoort 
zou moeten staan. Volgend 
schooljaar wordt in het on
derwijs een cultuurhistori
sche canon van Nederland 
ingevoerd. De huidige ge
schiedenislessen worden ver
vangen door vijftig ‘vensters’ 
op het verleden, alle waarde
volle gebeurtenissen uit de 
geschiedenis en cultuur van 
Nederland, die iedereen zou 
moeten kennen. Nu stel ik 
voor om een culturele canon 
van Zandvoort te maken. Om 
te beginnen dus met boven
genoemde film.

Verder zouden ook het 
Gasthuishofje, Circuit Park 
Zandvoort en de ‘Blauwe 
Tram’ natuurlijk op die lijst 
moeten staan. Er zal waar
schijnlijk nog wel meer in de 
Canon van Zandvoort moe
ten staan. Maar dat laat ik 
aan jou, als trouwe lezer van 
deze krant, over!  

Culturele 
Canon van 
Zandvoort

Column

Stephanie 

… voor Tessa de Boer, 17 jaar

Heb je ff …

Waar kennen 
we je van?
“Misschien zijn jullie mij 
tegengekomen bij Café 
Neuf. Ik werk hier sinds 
januari. Eerst werkte ik 
voornamelijk op de zon-
dag, maar nu ben ik er ook 
op vrijdagavond te vinden. 
Ik heb het altijd erg naar mijn zin. Mensen gaan het weekend 
vieren, dus er hangt altijd een gezellige en ontspannen sfeer. 
Niet alleen bij de gasten, maar ook onder de collega’s. Om de 
avond af te sluiten doen we meestal nog een drankje!”
 
Wat doe je nog meer? 
“Naast mijn werk, zit ik nu in mijn examenjaar op het Sancta, 
in Haarlem. Ik heb nog geen idee wat ik hierna ga doen, maar 
ik ben eerst van plan een halfjaar te gaan reizen met een 
vriendin. Verder speel ik basketbal bij The Lions in Zandvoort. 
Ik train twee keer in de week en speel in het weekend twee wed-
strijden. Daarnaast ga ik natuurlijk net als iedereen graag 
iets drinken en met vrienden stappen.” 
 
Waar kunnen we je ook tegenkomen?  
“Meestal ga ik uit in Haarlem. Vaak eerst even bijkletsen met 
wat vriendinnen en daarna zoeken we iets leuks op om de rest 
van de avond ons te vermaken. De laatste tijd ben ik ook weer 
wat meer in Zandvoort te vinden. Meestal ga ik dan naar de 
Chin en natuurlijk even gedag zeggen aan de overkant.”   

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Sutiah - Pauline - Stephanie

hij vroeg of ik deze wilde ver
sterken voor het zogenaamde 
NK Vletroeien. Ik besloot hem 
uit de brand te helpen en vond 
het zo leuk dat ik meteen lid 
werd!”

Volledig strandwacht
Sindsdien heeft Barry verschil
lende modules gevolgd om 
uiteindelijk volledig strand
wacht te worden. Zo heeft hij 
zijn EHBOdiploma op zak en 
de cursussen strandwacht A 
en B succesvol afgerond. Met 
als resultaat dat hij nu volledig 

mee kan draaien op en rond de 
post. Barry heeft de roeiboot, 
waar het voor hem acht jaar 
geleden allemaal mee begon, 
inmiddels ingeruild voor de 
moderne snelle motorboot. 

Taken 
Op mooie dagen in de zomer, 
heb je grote kans Barry op één 
van de boten van de reddings
brigade tegen te komen in zee. 
Want zodra Barry wat tijd vrij 
kan maken, stapt hij in zijn 
auto richting de post om te 
helpen. “Want, vertelt hij, “de 

In the Picture…

Hij woont niet in Zandvoort, 
maar is wel regelmatig in ons 
dorp te vinden. Barry ten Veen 
uit Hoofddorp is namelijk een 
actief lid van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade. Zeker een 
paar avonden per week kun 
je hem vinden op ‘Post Piet 
Oud’. 

Acht jaar geleden kwam de 22
jarige Barry voor het eerst in 
aanraking met de Zandvoortse 
Reddingsbrigade. Hij vertelt: 
“Ik werd eigenlijk lid door een 
klasgenootje die destijds al bij 
de reddingsbrigade zat. Zijn 
roeiteam was incompleet en 

p r i m a i r e 
taak van de 
reddings

brigade is de 
veiligheid van 

de badgasten 
op het strand en in de 

zee waarborgen. Het gebeurt 
toch wel meerdere malen per 
seizoen dat we zwemmers 
met de boot mee moeten 
nemen uit zee, omdat het te 
gevaarlijk is.” 

Barbecue
Naast het helpen van de men
sen trekt de spanning en de 
gezelligheid bij de Zandvoortse 
Reddingsbrigade Barry erg 
aan. “We zijn echt een hechte 
club geworden. De grote vaste 
groep die regelmatig op de 
post aanwezig is, bestaat uit 
stuk voor stuk enthousiaste 
leden. Na een warme dag op 
het strand, blijven we vaak 
nog even op de post hangen. 
Af en toe gaat de barbecue 
aan en maken we er een gezel
lige avond van. Maar ook dan 
blijven we uiteraard alert!”, 
vertelt de enthousiaste Barry 
tot slot.   

Barry ten Veen

van de Zandvoortse 

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

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

U kUnt zich nog inschrijven 
voor de volgende cUrsUssen:
tarot 1
In deze cursus wordt de Grote Arcana behandeld en er 
wordt geoefend met eenvoudige legpatronen. Gelieve 
zelf een spel (Rider Waite) aan te schaffen en dit mee te 
nemen naar de cursus.
Start:  - 11-10-2007 t/m 03-04-2008
Dag  - Donderdag
Tijdstip  - 19:00 tot 21:30 uur.
Locatie  - Pluspunt Noord
Docent  - Joke  de Wit - vd Bijl
Kosten  - € 77,00

PeUters in beweging
Kinderen ontdekken de wereld door te bewegen.  
Tijdens deze cursus krijgen de (groot)ouder en het 
(klein)kind volop de gelegenheid hun wereld spelen-
derwijs te verkennen. Er wordt met verschillende  
soorten speelgoed en muziek gewerkt, waardoor  
kinderen hun motorische, sociale en emotionele  
vaardigheden ontwikkelen en de band tussen (groot)
ouder (klein)kind wordt versterkt. Een leuke veelzijdige 
cursus van 8 lessen waarin je nieuwe ideeën opdoet om 
ook gezellig samen met je (klein)kind te spelen.  
Een cursus voor (groot)ouders samen met hun peuter.
Data  - 02-10-2007 t/m 27-11-2007
Dag  - Dinsdag
Tijdstip - 10:15 tot 11:15 uur.
Kosten  - € 50,00
Periode  - Wekelijks
Locatie  - Pluspunt Noord

stijldansen van start gegaan 
(inschrijven is nog mogelijk)
Sexy korte rokken, romantische jurken gedragen door 
professionals en BN-ers, zie daar een aantal ingredi-
enten van ‘Dancing with the Stars’. Wie kan er niet bij 
het programma wegdromen? of u nu wel of geen dans 
professional wilt worden: Dansschool Rob Dolderman 
nodigt u uit voor een (hernieuwde) kennismaking met 
de ballroom. Wacht dan ook niet langer, maar schrijf in 
voor het seizoen 2007-2008.

Data  - 16-09-2007 t/m 20-04-2008
Tijdstip  - 19:00 tot 20:15 uur.
Prijs  - €199,00

Aanmelden: Stichting Pluspunt Zandvoort 023-5470330.

MokUM in zandvoort
Vrijdag 26 oktober is er weer een editie van Mokum 
in Zandvoort. Ditmaal met een optreden van Bram 
Biesterveld (Pommetje Horlepiep). Hij zal deze middag 
voorzien van warme Amsterdamse klanken.
De middag begint om 14.00 uur en wordt gehouden bij 
Pluspunt in Zanvoort Noord.(naast de Vomar)
De entree is 2 euro

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

I Know Where It’s @

  

Zaterdag 20 oktober 2007: 
Retro Deluxe in het Patronaat. Lekker dansen met 
een dikke vette knipoog naar de afgelopen eeuw. 
Van de freesex 60’s, dwars door de discoafro’s 
van de 70’s, via de schoudervullingen van de 80’s 
naar trainingspakken in de 90’s. Alles komt voorbij! 
Toegang kost €9 en het begint om 23.00 uur (min. 
leeftijd 18 jaar)

Zondag 21 oktober: 
Cabaret bij Circus Zandvoort! Het duo Bas Hoeflaak 
en Peter van de Witte, oftewel Droog Brood, met 
hun derde show ‘De Kip met de Gouden Enkels’. Een 
kaartje kost € 12 en de show begint om 20.15 uur.

Maandag 22 oktober: 
Het succesvolle en goedkope ‘juttersmenu’ wordt 
elke maandag geserveerd bij Café Neuf. Een simpele 
maaltijd voor maar € 6.

Woensdag 24 oktober: 
De Simon van Collem Filmclub presenteert de film 
‘Alatriste’, in de bioscoopzaal van Circus Zandvoort. 
Aanvang van de film is 19.30 uur.
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Herfstbloemen 
in volle glorie!

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Dankzij nordic walking kan de rollator in de kast
Het apparaat is begin jaren tachtig uitgevonden in Zweden. 
Voor ouderen is de rollator een extra steun. Gezond bewegen 
kan dat hulpmiddel echter overbodig maken.

Nordic walking kan ouderen 
helpen de rollator aan de 
kant te zetten. Dat blijkt uit 
onderzoek van SportDrenthe. 
Bewoners van verzorgingshui
zen en aanleunwoningen in 
Hoogeveen gingen regelmatig 
‘nordic walken’. 

Stuk zelfverzekerder 
Zowel vlotte vijftigers namen 
deel aan de activiteit als men
sen die alleen maar met een 
rollator konden lopen. Door 
het wekelijks een uurtje spor

ten gingen conditie, kracht 
en gezondheidsbeleving met 
sprongen vooruit. Deelnemers 
gingen beter rechtop lopen, 
kregen een betere balans en 
gingen daardoor een stuk zelf
verzekerder lopen. Begeleider 
Erna van der Maat: “Sommigen 
vertelden me dat ze de rollator 
nu veel minder vaak gebruiken 
dan voorheen.” 

Geringe belasting
Nordic walking wordt steeds 
vaker gebruikt als training 

voor mensen met reuma en de 
ziekte van Parkinson. Ook als 
bewegingsvorm voor ouderen 
blijkt het steeds nuttiger. Het is 
tegelijk een zinvolle, plezierige 
tijdsinvulling die zorgt voor de 
prettige sociale contacten. De 
sport traint het lichaam inten
sief, terwijl de belasting voor 
de gewrichten gering is. 

Onnatuurlijke houding
Van der Maat pleit ervoor bij 
iedereen die voor een rollator 
aanklopt, te bekijken of hij of 
zij baat kan hebben bij nordic 
walking. “Achter een rollator 
loop je op een onnatuurlijke 
manier, waardoor de beweeg
lijkheid van bekken en romp 
snel afneemt. Dat kan je op
heffen met nordic walking.”

Zandvoort
De Zandvoortse afdeling van 
de Anbo organiseert in sa
menwerking met Sportservice 
Noord Holland, regelmatig 
verfrissende tochten nordic 
walking in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Het start
punt is het pannenkoekhuis 
ter hoogte van Nieuw Unicum. 
De tochten staan onder des
kundige leiding.

Cursus om somberheid 
te verdrijven

Leven met plezier. Voor sommige ouderen valt dat niet mee, ze-
ker niet voor degenen die zich somber voelen. De internetcursus 
‘Kleur je leven’ biedt hulp en is gratis.

De toekomst weer positief 
en met zelfvertrouwen tege
moet zien. De internetcursus 
‘Kleur je Leven’ wordt aange
boden door 7 regionale GGZ
instellingen. Onderzoek laat 
zien dat de cursus voor oude
ren effectief is. 

De ouderenbond Unie KBO legt 
uit: “In 8 lessen en 1 opfrisles 
leert u individueel uw stem
ming te verbeteren. U volgt 1 
les per week op de dag en het 
tijdstip dat het u schikt. De 
lessen bestaan uit schriftelijke 
en gesproken informatie, korte 
films en opdrachten. Voor de 
cursus heeft u een computer 
met internetverbinding en een 
emailadres nodig.” 

Het doel van de cursus is de 
depressieve klachten te ver
minderen. De lessen zijn op
gebouwd rond de thema’s: 
denken en voelen, denken en 
doen, ontspannen, plannen 
maken, helpend denken, as
sertiviteit, communiceren en 
de toekomst. De cursus is niet 
alleen voor ouderen, mensen 
vanaf 18 jaar die hun neer
slachtige gevoelens willen 
verdrijven kunnen deelnemen. 
Opgeven is eenvoudig: op de 
website www.kleurjeleven.nl 
de eigen postcode en leeftijd 
invullen en aanmelden. Ook 
is er een levensechte demon
stratie van de cursus geheel 
vrijblijvend te zien. 
(Bron: Unie KBO/GGZ Nederland)

Huisvesting in vroeger jaren
Het verleden komt even terug. De internetsite ‘Anno’ vertelt 
in woord en beeld over vroeger.  In de Week van het Wonen 
wordt aandacht besteed aan de huisvestiging van vroeger.

‘Ik kom porre en wekke, 
iedere menuut inde et
maal. Een dubbeltje per 
keer, vanaf twee keer 
een stuiver’. Dat stond 
in 1907 op een bordje 
dat een porder op zijn 
huisdeur had gespijkerd. 
Op tijd wakker worden 
was lastig toen er nog 
nauwelijks wekkers be
stonden. In de volkswij
ken liepen daarom tot 
begin twintigste eeuw 
porders rond. Tegen 
betaling roffelden deze 
mannen en vrouwen in 
alle vroegte op je deur tot je 
klaarwakker was. En de rest 
van de buurt ook.

Nog maar zo’n kleine honderd 
jaar geleden hadden huis
houdens van stand één of 

Gemeenten willen ontslagen
thuiszorg voorkomen

De thuiszorg staat op zijn kop. Sinds 1 januari is niet meer de 
landelijke politiek verantwoordelijk voor de zorgverlening, 
maar de lokale gemeentebesturen. Voor de Zandvoortse situ-
atie ziet wethouder Toonen vooralsnog geen problemen.

Gemeenten hebben verschil
lende initiatieven genomen om 
ontslagen bij thuiszorgorgani
saties te voorkomen. In het hele 
land is op plaatselijk niveau 
gezocht naar oplossingen. Het 
gekwalificeerde personeel van 
de thuiszorgorganisaties dient 
behouden te blijven voor de 
sector. Maar ook de klant moet 
de juiste zorg krijgen.

Niet in Zandvoort
Over de situatie van de thuis
zorg in Zandvoort laat wet
houder Gert Toonen (PvdA) 
schriftelijk weten: “De zorg 
om banenverlies deel ik. Echter 
ik verwacht niet dat dit in 
Zandvoort het geval zal zijn. 
Zandvoort zal het doelgroe
penbeleid gaan volgen zoals 
dit door de landelijke overheid 
is aanbevolen. Dit betekent 
dat alle mensen van 75 jaar 
en ouder in Zandvoort die  
nu hulp bij het huishouden 
ontvangen, hetzelfde aantal 
uren en dezelfde soort hulp 
zullen behouden tot het  
einde van de looptijd van hun 
indicatie. Er verandert dus 

niets voor deze groep.”

Schriftelijk bericht 
In zijn brief aan onze redactie 
gaat hij verder: “Mensen boven 
de 75 jaar hoeven hiervoor zelf 
ook geen actie te ondernemen. 
Voor 1 januari 2008 krijgen zij 
hiervan schriftelijk bericht 
van de gemeente Zandvoort. 
Ik ben daar erg blij mee, want 
deze doelgroep moet je zo min 
mogelijk met veranderingen 
opzadelen.” De gemeente 
Zandvoort gaat er dus van uit 
dat op deze manier de conti
nuïteit  in de zorgverlening 
gewaarborgd is.

Het blijkt dat veel gemeenten 
niet tornen aan de indicatie
stelling. De plaatselijke over
heden nemen wel maatrege
len rond de zorgtoewijzing. Zo 
hebben gemeenten situaties of 
doelgroepen benoemd waarin 
een zwaardere hulp gewenst 
is, gaan ze vaker op huisbezoek 
of laten ze de indicatiestelling 
door een onafhankelijke partij 
onderzoeken. Bron: gemeente.
nu en wethouder Toonen.

meer dienstbodes. Ze sliepen 
meestal op zolder en ‘s zomers 
was het er snikheet. Vloeren 
schrobben, matten kloppen en 

koper poetsen: het hoorde 
er allemaal bij. Op die ma
nier leerden de meisjes het 
huishouden in de praktijk. 
Tegelijk konden ze sparen 
voor de uitzet: ze kregen 
kost en inwoning. 

De arbeiderswoningen ver
beterden door het oprich
ten van woningcorporaties. 
De indeling van de huurhui
zen was volgens het motto 
een ‘gezelligen huiselijken 
haard’. Ramen waren klein 
en zaten hoog in de muur. 
Op die manier kon je niet 
zo makkelijk naar buiten 

kijken en ging alle aandacht 
naar het eigen gezin. 
Bron: www.anno.nl

Nordic walken in de Amsterdamse Waterleidingduinen

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Mobiel 0654 264 259
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
0653498304 

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

Kabelinternet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Repit, totaal service 
voor computergebruikers.  

0235719666 of 
0644696001. ;

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

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop: 

meubelen,  oud speel
goed, kristal, porselein,  

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Tel. 5731787, 
ook op zondag. 

Dinsdag gesloten. 
................. 
Te koop: 

Knutselpoppen
borduurboeken. 

Spec. KerstSinterklaas 
patronen v.a. €0,50 p.st. 

Ciske de Rat Trilogie: 
€2,50. Tel. 5713509

Slagharen! 
Dagkaart voor 

4 personen twv. €78, 
nu voor €35. 

Lekker dagje uit in 
de herfstvakantie. 
Tel. 0617097693

.................
Verloren! 

Blauwe kinderbril, 
eind september. 
Wie heeft hem 

gevonden? 
Bel 0629398275

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

Blauwe hoekbank, 
zw. salontafel, 

eettafel + 4 stoelen. 
Samen €200. 

Tel. 0643130222
.................

Frans thuis leren 
met privéleraar erbij? 

Slechts €10 
per persoon per uur. 

Bel Jean voor 
meer info op 
0627511691

.................
Oproep 
aan alle 

hondeneigenaren 
die een bijtincident 

hebben gehad 
met langharige 

Hollandse Herder, Max. 
In duingebied 

Visserspad. 
Meld u, 

tel. 5715641
.................

Definitief ontharen. 
90 tot 100% van de 
haargroei stopt na 

610 behandelingen. 
Voor info: 

www.schoonheids
salonclaudia.nl. 

Schoonheidssalon 
Claudia, 

Koningstraat 28a, 
0618750381

ZANDKORRELS

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

Witte	Veld	56	•	2041	GB	Zandvoort	
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Najaarsbemesting voor
gazon en border.

Bitterzout voor de coniferen.

Een porder in de vroege uren aan het werk

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Voetbal (zaterdag) Basketbal (dames)

Zaterdagvoetballers kunnen nog niet zonder routine

Een uur lang waren onze 
plaatsgenoten niet bij machte 
om gevaarlijk te worden voor 
het doel van tegenstander 
Kennemerland. Toen in eerste 
instantie Arend Regeer inviel 
voor de geblesseerde Misha 
Hormeño en later Robin 
Castien van trainer Pieter Keur 
mocht invallen, was dat wel 
aan de orde. 

Over en weer
In eerste instantie lieten de 
Zandvoorters zich de kaas 
niet van het brood eten.  
Echter de bal in de ploeg  
houden was deze middag  

moeilijk. Vaak werd met de 
lange bal geprobeerd om  
de voor waartsen te berei
ken en werd het midden  
veld overgeslagen waardoor 
telkens balverlies moest wor
den geïncasseerd. Daardoor 
ging het spel snel heen en 
weer zonder dat er echte 
kansen werden gecreëerd. 
De grootste kans was in bles
suretijd voor Kennemerland. 
Een snelle uitval van de gas
ten werd echter door de in 
vorm zijnde keeper Michel 
van Kampen onderschept. 
Bij deze actie liep verdediger 
Hormeño een hamstringbles

De wedstrijd SV Zandvoort zaterdag tegen Kennemerland was 
een wedstrijd die er om ging. Zandvoort mocht de aansluiting 
naar boven niet verliezen en hun gasten willen graag uit de 
gevarenzone weg. Slechts een beetje geluk stond in de weg 
om de wedstrijd te winnen.

sure op waardoor hij na rust 
de kleedkamer niet meer uit 
kwam.

Veel druk
Invaller Arend Regeer stond 
aan de basis van een wat 
sterker wordend Zandvoort. 
Toen echter ook Robin Castien 
voor de onzichtbare Max 
Aardewerk werd ingezet, 
kwam er weer wat van het 
‘oude’ Zandvoort terug. Als 
duidelijk aanspeelpunt in de 
spits werd Castien steeds ge
vaarlijker voor de Haarlemse 
verdediging en ontstond de 
situatie dat Zandvoort bijna 
constant op de helft van hun 
gasten opereerde. Door zoveel 
druk wankelde Kennemerland 
maar met veel kunst en vlieg
werk en met het nodige geluk 
hielden ze zich tot het einde 
staande, Zandvoort met toch 
wel een lichte kater achterla
tend.

Stand
Door dit gelijke spel staat 
Zandvoort nu op een gedeel
de vijfde plaats, samen met 
ZCFC, met 10 punten uit 6 
wedstrijden. Datzelfde ZCFC 
is de tegenstander voor ko
mende week. Deze wedstrijd 
stond oorspronkelijk gepland 
voor het weekend van de A1GP 
maar werd door de KNVB ver
wezen naar het eerstvolgen
de inhaalweekend, komende 
zaterdag. Een wedstrijd van 
cruciaal belang; bij winst klim
men onze plaatsgenoten naar 
de top drie van de ranglijst.

Lions dames kansloos

Al snel keken de dames te
gen een 08 achterstand. Een 
beeld dat iets verbeterde door 
scores van Tessa de Boer, Joni 
Mills en Martina Loos, maar 
toch een negatieve tussen
stand opleverde van 616. 
In de tweede tien minuten 
kwam Lions terug, waardoor 
de 2631 ruststand zeker per
spectief bood voor het reste
rende deel van de wedstrijd.

Driepunters
De hoop op een beter resul
taat vervloog in de derde pe
riode echter al snel, omdat BV 

De Lions dames waren in het thuisduel tegen het talentvolle 
reserve team van het in de eredivisie spelende BV Lely onvol-
doende bij de les om de Amsterdamse dames in de problemen 
te brengen. Net als in eerdere wedstrijden begon Lions zwak. 

Jaymie Heesemans omringd door verdedigers

Autosport Handbal
Veel beslissingen bij Finaleraceweekend

Als het gaat om het sportieve 
element kunnen er nog veel 
beslissingen vallen. Alleen bij de 
Formido Suzuki Swift Cup is de 
kampioen bekend in de persoon 
van Steve Kirsch en bij de BRL
light heeft Henry Zumbrink de 
titel op zak. In de BRL V6 klasse 
gaat dit weekend de beslissing 
vallen. Donald Molenaar heeft de 
leiding maar regerend kampioen 
Sandor van Es zit in de buurt. 

BMW130i cup
Diezelfde Molenaar kan ook nog 
in actie komen in de Samsung 

BMW130i cup, waar Ricardo 
van der Ende de beste papie
ren heeft. De teamgenoten Tim 
Coronel en Bas Schothorst zijn 
hier nog niet geheel kansloos. In 
de Drivers trophy gaat de strijd 
tussen Nick Bleekemolen en 
Micky Bertram.

Clio cup
Bij de DunlopSportMaxx ClioCup 
heeft Tim Buijs de beste kansen, 
maar de rijder van de equipe 
Verschuur zal toch nog moeten 
opletten voor twee rijders van 
het Team Bleekemolen. Zowel 

De maandag na het A1GP weekend is de complete startbrug 
vernield door een verhuurbedrijf dat met een grote generator 
in de takels, het gevaarte op een andere plek wilde neerzet-
ten. De bestuurder vergat de hoogte, waardoor met een don-
derend geweld de startbrug naar beneden kwam. Daarom zal 
komend weekend een ouderwets rood-wit-blauw vallen bij 
het vertrek van de races. 

Handbalsters verliezen thuis van 
Muiden

Het begin was voor ZSC, dat de 
eerste aanvallen van de gerou
tineerde Muidense ploeg goed 
doorstond, mede door een 
aantal reddingen van keepster 
Martina. Laura Koning
verlichtte de druk op de ZSC
defensie door via twee snelle 
breaks een 20 voorsprong 
op het scorebord te zetten. 
Halverwege de eerste helft 
kwam Muiden op gelijke hoog
te, 22. Die gelijkmaker was 

Coach Hans Zwemmer zat al voor de wedstrijd van ZSC tegen 
Muiden met problemen. Een tweetal veldspeelsters ontbrak 
wegens vakantie, en keepster Diana Achten was tijdens de 
training geblesseerd geraakt. Tot overmaat van ramp bleek 
kort voor de wedstrijd ook haar vervangster geblesseerd. Mi-
reille Martina, speelster van het tweede, bleek de redster in 
de nood. Na een goede start maar een 2-5 achterstand bij rust, 
nam Muiden met  8-11 de winst mee naar huis.

voor Muiden het sein om er 
een schepje boven op te doen. 
Zowel aanvallend als verdedi
gend werd ZSC teruggedron
gen. Muiden was de betere en 
wist nog voor de rust een 25 
voorsprong te nemen. Na de 
rust wisten de ZSC dames de 
stand terug te brengen tot 56. 
In de slotfase ging het echter 
opnieuw mis en wist Muiden 
de eindstand te bepalen op 
811. 

De gecrashte brug boven start/finish                                             foto: Chris Schotanus

 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)
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Chin Chin
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Fysiotherapie de Boer en Zwart
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort

Hizi Hair
IJzerhandel Zantvoort
Laurel & Hardy
Music Store
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Printing People
Sailfish Reclame
Sandbar
Slinger Optiek
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
 

‘goodold’ Pim van Riet als 
Melvin de Groot hebben kans. 
Buijs won de laatste race.

Cupra Cup 
In het laatste jaar van de Seat 
Cupra Cup heeft de equipe 
met Ronald Morien en Ferry 
Duivenvoorde nog een voor
sprong op de dames van de 
landmacht Sheila Verschuur en 
Sandra van der Sloot. De strijd 
lijkt zich toe te spitsen op deze 
twee equipes. 

Zandvoorters
De Zandvoortse vertegenwoor
diging is terug te vinden in de 
Samsung BMW130i cup waar 
Dillon Koster, Ron Swart en Jan 
Lammers uitkomen. In de BRL 
V6 zal Danny van Dongen aan 
de start verschijnen, terwijl in 
de BRLlight Theo Stor en Peter 
Furth te zien zullen zijn.

Programma
De trainingsdag op zaterdag be
gint om 9.00 uur met een vrije 
training voor de BRL en de enige 
race op deze dag zal even na half 
twee aanvangen, de lange af
standsrace in de Seat Cupra Cup. 
Het programma op zondag be
gint om 10.00 uur met een race 
in de DunlopSportMaxxCliocup. 
Een weekend duinkaart kost 
slechts €12 en een paddock 
kaart kost €35. 

Biljart

Jaarlijks Driebandentoernooi weer van start

Het Driebandentoernooi 
wordt dit jaar voor de tien
de keer gehouden. Er zal 
gedurende zes avonden 

gebiljart worden om het in
dividuele kampioenschap 
en natuurlijk om de fel be
geerde ‘Cafétrofee’. Café De 

Morgenavond 19 oktober wordt in café Oomstee begonnen 
aan de wedstrijden om het Driebanden Kampioenschap van 
Zandvoort. De cafés Alex, Bluys, de Kippetrap, de Lamstrael 
en Oomstee treden ieder met een ploeg van vier spelers in 
het strijdperk. Het team dat voor het  opgeheven café Basta 
speelde, heeft onderdak gevonden bij café Oomstee en doet 
als team ‘de Lip’ mee aan de competitie. 

Lamstrael verdedigt de vorig 
jaar gewonnen trofee. De 
speelavonden zijn, na de eer
ste wedstrijden bij Oomstee: 
vrijdag 26 oktober (café Alex), 
zaterdag 3 november (café 
de Kippetrap), dinsdag 13 no
vember (café De Lamstrael), 
vrijdag 23 november (café 
Oomstee, team ‘de Lip’) en 
vrijdag 30 november in café 
Bluys, waar de finale partijen 
gespeeld worden.

Basketbalheren op volle toeren

Lions kende een ongelooflijk 
goede start. In het eerste kwart 
overrompelden ze hun tegen
standers, die voor aanvang 
van deze wedstrijd de rang
lijst aanvoerden, en legden 
daarmee in feite de basis voor 
de overwinning. Met snel aan
valsspel kwamen onze plaats
genoten tot 19 punten en hun 
gasten konden daar niet meer 
dan 6 tegenover stellen. In het 
tweede kwart was er veel meer 
evenwicht. Alkmaar kon het 
verdedigend wat beter onder 
de knie krijgen en hield Lions 
op slechts 10 punten.

Het op volle toeren draaiende eerste herenteam van The Lions, 
heeft ook het lastige Alkmaar Guardians aan de zegekar gebon-
den. Aan de hand van topscorer (20) Ron v.d. Meij, konden de 
Alkmaarders met een 51-43 nederlaag terug naar de kaasstad. 

Voldoende marge
Na rust was het een andere 
zaak. Alkmaar geloofde erin 
en Zandvoort zakte naar een 
bedenkelijk niveau, waar
door de Alkmaarders lang
zaam maar zeker dichterbij 
kwamen. Gelukkig bleek 
de marge die in het eerste 
kwart was opgebouwd, net 
voldoende om als winnaar 
uit de bus te komen want bij 
5143 werd de eindstand be
reikt. Lions nestelt zich door 
deze overwinning in de top 
van het klassement met een 
75% score (3 om 1).

Voetbal (zondag)

Een wedstrijd om snel te vergeten

Het moet trainer Berry 
Buytenhek bijna te moede 
zijn dat er maar sporadisch 
gescoord wordt. Veel kansen 
worden er door het vrij en 
frivool spelende zondagelftal 
gecreëerd maar niet verzil
verd. Het enige doelpunt van 
de eerste helft kwam min of 
meer uit de lucht vallen. Een 
teruggelegde kopbal van de 
centrumspits van DSK kwam 
plots voor de voeten van een 

medespeler die keeper Sander 
v.d. Wal met een droog schot 
versloeg.

Geflatteerd
Direct na rust, eigenlijk na de 
eerste aanval van Zandvoort 
in de tweede helft, waren de 
ploegen weer op gelijke hoog
te. Patrick Koper verzilverde 
een teruggelegde bal met 
een welgericht schot, 11. Uit 
een onoverzichtelijke situatie 

De wedstrijd tussen SV Zandvoort zondag en het Haarlemse 
DSK is er een om zo snel mogelijk te vergeten. Analyseren, be-
spreken en verder niet meer aan denken. Aan niet veel dingen 
was te zien dat het paradepaardje van de zondagafdeling van 
SV Zandvoort streed voor aansluiting bij de top.

werd V.d. Wal voor de tweede 
keer gepasseerd. Drie minuten 
voor tijd benutten de gasten 
nog een strafschop, waardoor 
de geflatteerde eindstand 13 
werd. Buytenhek na afloop: “Ik 
denk dat we door een bepaald 
punt heen moeten. Je wordt 
ook onzeker als je steeds, nu 
voor de derde keer op rij, in de 
slotfase verliest en de kansen 
onbenut laat.”

Door dit resultaat staan onze 
plaatsgenoten nu op een ge
deelde zesde plaats. Komende 
zondag is er geen competitie 
maar wel een bekerwedstrijd 
bij Ripperda. Deze wedstrijd 
begint om 14.30 uur.

Lely de zoneverdediging van 
Lions oprolde en ook geen 
enkel probleem had met de 
‘mantoman’ verdediging, 
waarvan Lions normaal ge
sproken slechts zelden ge
bruik maakt. Het resultaat 
was dat BV Lely 17 punten wist 
te scoren en Lions daar slechts 
2 tegenover wist te stellen. 
Toen BV Lely in de vierde pe
riode een aantal driepunters 
door de Zandvoortse basket 
schoot, was de strijd definitief 
beslist. Aan het eind van het 
duel was een zware 4171 het 
resultaat.

Basketbal (heren)

Gehandicapt lions onder leiding van gelegenheidscoach Peter Bos

Laura Koning komt tot een sprongschot
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 JAN SNEIJERPLEIN 3 ZANDVOORT
•  Vrijstaand woonhuis met oprit voor 2 auto’s, gelegen in 

de luwte van het centrum aan een autovrij pleintje
•  Het huis is rond ‘78 gebouwd en beschikt over 4 woonlagen
•  Sfeervolle woonkamer met balkenplafond en 

open keuken
•  5 slaapkamers en een ruime moderne badkamer
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Woonopp. ca. 150 m2, perceelopp. 143 m2

 DR. C.A. GERKESTRAAT 141 ZANDVOORT
•  Goed onderhouden half vrijstaande woning met sfeervol 

aangelegde zonnige achtertuin met achterom
•  Oprit voor 4 auto’s en garage
•  Op steenworp afstand van de zuidduinen gelegen
•  L-vormige woonkamer met openhaard, moderne semi 

open keuken, 5 slaapkamers en moderne badkamer
•  Woonopp. ca.130 m2 (excl. vliering en garage)

Vraagprijs: � 195.000,- (app.)
                       �  35.000,- (garage)Vraagprijs: � 498.000,-

 LEEUWERIKENSTRAAT 12/8 ZANDVOORT
•  4-kamerhoekappartement op de 4e verdieping gelegen
•  Woonkamer met openslaande deuren naar balkon (Z) en 

fantastisch vrij uitzicht over beschermd duingebied
•  Moderne keuken v.v. diverse apparatuur
•  3 slaapkamers, badkamer v.v. ligbad/douche en wastafel
•  Eventueel is er een garage te koop (naast het complex)
•  Woonoppervlakte ca. 80 m2

Vraagprijs: � 469.000,-

Een nieuw gezicht bij een oud bedrijf. Daarom neem ik nu even de gelegenheid 
om mijzelf voor te stellen.

Even voorstellen…

ERIK 
PLANTENBERG

Niet alleen voor veel woningzoekenden 
maar dus ook voor mij als makelaar. 
Toen ik wat dat betreft in contact kwam 
met het kantoor Cense & Van Lingen 
was dit één van de directe raakvlakken 
om in deze bruisende badplaats te gaan 
werken. En bruisend mag je Zandvoort 
wel noemen want laten we eerlijk zijn, 
niet elke kustplaats in Nederland heeft 
een echt racecircuit waar in één weekend 
zo’n 100.000 mensen op af komen. Ik 
ken ook geen badplaats met zo veel 
strandpaviljoens, een station NS en zo kan 
ik nog wel even doorgaan. En als je dan 
de mogelijkheid krijgt om bij zo’n degelijk 
kantoor te gaan werken dan moet je die 
uitdaging wel aangaan.

Vanaf mijn studieperiode in Leiden 
ben ik 12 jaar werkzaam geweest als 
fysiotherapeut in het centrum van 
Leiden. Bij dit werk kwam ik nogal eens 
in aanraking met aannemers, makelaars 
en monumentenzorg en besloot ik uit 
interesse de makelaarsopleiding in de 
avonduren te gaan volgen. Dit bleek 

voor mij zo’n succes dat ik zo’n 15 jaar 
geleden besloten heb een beroepsswitch 
te maken. 

De twee vakken fysiotherapeut en makelaar 
lijken totaal verschillend te zijn maar 
dat zijn ze niet. Omgaan met mensen, 
betrouwbaar handelen, tijd nemen voor 
je zaak, je goed verdiepen en niet zomaar 
iets roepen, herkennen van gebreken 
en aandragen van oplossingen, het zijn 
allemaal dingen die beide beroepen met 
zich mee brengen.

Eigenlijk wel logisch als je het goed bekijkt 
want net zoals je lichaam is je huis ook 
een beetje jezelf… En zo verwacht ik 
dan ook in de toekomst bij het team van 
Cense & Van Lingen door te kunnen blijven 
werken op deze manier. Een manier die u 
al gewend was bij Cense & Van Lingen.

Mijn naam is Erik Plantenberg, bijna 50 jaar jong en vanaf 1 september dit jaar als 
makelaar verbonden aan het kantoor Cense & Van Lingen. Voordat ik hier kwam 
werken heb ik bijna 10 jaar als makelaar in Noordwijk aan Zee gewerkt en mijn 
ervaring is dat de zee blijft trekken.



Geldig t/m zondag 28 oktober

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	 Heel	volkoren		 € 1.75
•	 4	Croissants		 € 2.75

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

Het college, bij monde van 
wethouder Marten Bierman, 
is druk bezig “om de toekomst 
te verkennen” en wil dat doen 

Wethouder Marten Bierman

woond moet kunnen worden. 
Zandvoort is omringd door 
natuur. Strand, zee en dui-
nen zullen een belangrijke rol 
blijven spelen, vooral als het 
gaat om een bredere aantrek-
kingskracht te leggen op de 
te besteden vrije tijd van de 
mens in de toekomst. Ook zal 
de bestuurskrachtmeting, die 
binnenkort gestalte moet krij-
gen, van belang zijn.”

Brainstormen
Bierman wil de ondernemers 
en de inwoners van onze bad-
plaats uitnodigen om samen 
met de gemeente, tijdens 
twee sessies in De Krocht, van 
gedachten te wisselen over 
deze interessante vraagstuk-
ken. De ondernemers wor-
den op maandag 5 november 
aanstaande uitgenodigd en de 
bevolking op maandag 12 no-
vember. Beide brainstormses-
sies beginnen om 20.00 uur.

Over 25 jaar…
Om deze verkenning te be-
geleiden zal de Zandvoortse 
Courant zes weken achter el-
kaar een aantal Zandvoorters 
hun toekomstvisie laten toe-
lichten. Ook zal onze lokale 

Over 25 jaar……

Actueel	 P5	Hoorzitting Bentveld
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Actueel	 P9	Nederland Leest
Heden	&	Verleden	 P19	Het Gasthuishofje

Sport	 P22	Bekervoetbal

Nieuw in ons assortiment:
Div. soorten cake
Div. soorten Herfst 
chocolade, ook in 
kado verpakking
Amandel speculaas

“Over 25 jaar, komen wij met onze kinderen voor een feest 
bij elkaar….” zong men vroeger. Maar, hoe zou Zandvoort er 
in 2025 uit kunnen zien? Of in 2045? Dat zijn vragen die de 
gemeente los wil laten op Zandvoortse inwoners en onderne-
mers en die worden dan ook uitgenodigd om te kijken naar 
de toekomst. Uit de reacties moet dan door het college een 
structuurvisie gemaakt worden die model zal moeten staan 
voor de toekomstige bestemmingsplannen.

radiozender ZFM, in diezelfde 
weken, iedere zaterdag tijdens 
het actualiteitenprogramma 
Goedemorgen Zandvoort 
een tweetal andere inwoners 
hun zegje over deze materie 
laten doen. Goedemorgen 
Zandvoort wordt iedere zater-
dag live vanuit hotel Hoogland 
uitgezonden tussen 10.00 
uur en 12.00 uur. Beide media 
hebben voor de rubrieksnaam 
‘Over 25 jaar…’ gekozen om 
herkenbaarheid te bieden aan 
hun lezers/luisteraars.

1111

De	Mannetjes

Zandvoort in 2025

‘Een ding is zeker, 
de zee ligt er nog, 

al is het twee meter hoger’

aan de hand van een aantal 
zekerheden. “Het is zeker geen 
koffiedik kijken. We weten dat 
er na 2018, als de vergrijzing 
van de naoorlogse geboor-
tegolf zijn hoogtepunt heeft 
bereikt, het inwoneraantal 
van Nederland, en dus ook van 
Zandvoort, zal gaan dalen. Met 
andere woorden: wat moeten 
we doen om het inwoneraan-
tal van Zandvoort op peil te 
houden en hoe kunnen we 
berekenen hoeveel woningen 
we moeten hebben of bou-
wen. Ook weten wij dat bij-
voorbeeld gebouwen niet het 
eeuwige leven hebben maar 
vaak na 50 jaar op de nomi-
natie staan om te worden 
vervangen. Ook is de stijging 
van het zeewaterniveau zo 
een gegeven. Milieu speelt 
dus een belangrijke rol in de 
toekomst. Dit soort gegevens 
kunnen een handvat zijn om 
naar de toekomst te kijken”, 
zegt Bierman.

Keuzes maken
De wethouder gaat verder: “Er 
zullen dus keuzes gemaakt 
moeten worden. Keuzes om 
bijvoorbeeld de balans in het 
dorp te behouden. De balans 
waardoor Zandvoort een 
toeristenplaats kan blijven 
maar waar natuurlijk ook ge-

Zandvoortse 
Courant 

Evenement in 2008? 
Aanmelden bij de gemeente!
U heeft nog tot 1 november aanstaande.
Lees de gemeente-advertentie. 

Subsidie op zonnepanelen en zonneboilers.
Duurzame energie kan goedkoop!
Lees de gemeente-advertentie. 

Spannende vragen op de Toekomstavond 
Zandvoort 2025! 
Doe mee en vertel wat u belangrijk vindt 
In de gemeente-advertentie leest u er meer over. 

Auto Strijder
Zandvoort

03.00 02.00

Wintertijd
28 oktober
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Enige en algemene kennisgeving 

Onze vader heeft alle seizoenen van het leven mogen doorlopen.
Heeft een heel mooi leven gehad, zo zei hij vaak met eigen woorden.
Een liefdevol leven met veel humor en muziek.
Hij heeft mooie reizen gemaakt samen met onze moeder. 
Ook heeft hij nog vele jaren mogen genieten samen met zijn 
vriendin, Dina Drenth †.

Trots was hij op zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen in 
wie hij zeer geïnteresseerd was.
Het was moeilijk voor hem om ons los te laten maar zijn lichaam 
was op.

Dankbaar dat wij hem zo lang bij ons mochten hebben maar blij dat 
hij nu naar het door hem zo gewenste huis van zijn Vader is mogen 
gaan, geven wij u kennis dat 

Jan Molenaar
weduwnaar van Jansje Nievaart

op de gezegende leeftijd van 97 jaar is ingeslapen.

* Amsterdam, 27 maart 1910                       † Zandvoort, 17 oktober 2007 

 Nijkerkerveen:  Willy Molenaar
   Astrid en Bert
    Donovan en Owen
   Mieke en Gerben
   Rick

 Zandvoort:   Hans Molenaar
  Lucy Molenaar - Plasschaert
   Robin en Iris
    Jette en Suus
   Mirjam en  Kue

  Mia Paap - Molenaar 
  Jan Paap  
   Jan en Mirjam
    Lauren, Thessa en Sebastiaan
   Angelique en Lars
    Amélie en Josephine  

  Bep Vossen - Molenaar
  Ab Vossen † 
   Gerard en Ilona
    Laura 
   Ronald en Irene
    Dylan en Nicky
   Claudia

  Janny Molenaar
  Ron Roosendaal
   Bianca
    Dylan en Joey
   Jordy en Sanja
   Thomas

Correspondentieadres:      
Bep Vossen-Molenaar
Koningstraat 8   
2042 VJ Zandvoort      
                    

De teraardebestelling heeft in familiekring plaatsgevonden.

Column

Hij staat in het kantoor-
tje. Nóg steeds. De trouwe 
schrijfmachine die we 
jááárenlang hebben ge-
bruikt. Al mijn kopij tikte ik 
er mee. Ook de gedichtjes 
die ik (toen) maakte. En 
wilde je twee exemplaren?  
Gebruikte je carbonpapier. 
Tussen elk blad een pik-
zwart velletje dat afgaf op 
vingers en kleding. O ja, voor 
een fout aangetikt woord 
was er ‘Tipp-ex’. Stukjes wit 
papier dat je tussen de ma-
chine moest prutsen. Wat 
een gedoe zeg!

Kinderen weten nu niet waar 
ik het over heb. Typemachine? 
Carbonpapier? Tipp-ex? Won-
derlijke woorden uit een 
grijs verleden. Nu hebben 
we de computer. We sturen 
‘de mail’ op. Halen de post 
uit dat ingenieuze apparaat. 
Onze (klein)kinderen zijn er 
véél handiger mee dan ik. 
Het heeft lang geduurd voor 
ik iets van computers snap-
te. Vloekend zat ik achter dat 
ding. Drukte op een foute 
toets. Alles wég! Opnieuw 
beginnen. Of mijn handige 
schoonzoon bellen, onze 
‘helpdesk’. Nog steeds zijn er 
mensen die geen computer 
hebben. Geloof het of niet. 
Ze bestaan. Ik erger me dan 
ook dood aan reclame op 
radio en TV. Wilt U informa-
tie? Www-punt-stichting-
punt-nl. Of: www-punt-…
noem-maar-een-dwars-
straat-op-punt-nl. Duidelijke 
informatie. Dat moet er nu 
maar eens gegeven worden. 
Voor de niet computeraars. 
Of ouderen die er niet aan 
durven of willen beginnen. 
Die geen handige kinderen/
kennissen in de buurt heb-
ben om ze te helpen. Geef, 
naast www ook een adres, 
postbus of telefoonnummer 
waar men informatie kan 
vragen. Dat zou het leven 
voor veel mensen wat sim-
peler maken. Vindt U niet? 
WWW-punt-uit.

Lienke Brugman

Www punt
huppeldepup

punt nl

Cartoon		 Hans van Pelt

Weer Rekenkamerlid weg
De heer A.W. Hoek heeft vorige week laten weten zijn lid-
maatschap van de Rekenkamer per direct te beëindigen. Door 
een herschikking van zijn werkzaamheden bij de gemeente 
Katwijk heeft Hoek geen tijd meer voor het Zandvoortse re-
kenkamerwerk. 

De taak van de rekenkamer is 
gevraagd en/of ongevraagd on-
derzoek te doen naar de gang 
van zaken binnen de gemeente 
en daarover rapport uitbren-
gen aan de gemeenteraad. Het 
verloop onder de rekenkamer 
leden is opmerkelijk groot. In 
oktober 2005 werden voorzit-
ter drs. Johanns, de heer Hoek 
en mevrouw Driessen voor een 
periode van zes jaar geïnstal-
leerd en mevrouw Sam-Sin 
werd benoemd tot plaatsver-
vangend lid. Al in mei 2006 

bedankte mevrouw Driessen. 
Haar plaats werd ingenomen 
door mevrouw Sam Sin, die 
echter kort na haar benoeming 
ook afscheid moest nemen. De 
heer Slot werd in december 
2006 benoemd tot haar op-
volgster, terwijl tegelijkertijd 
de heer Breeuwsma aantrad als 
plaatsvervangend lid. De laat-
ste zal waarschijnlijk binnen-
kort de heer Hoek opvolgen. In 
een tijdsbestek van twee jaar 
hebben dus al drie personen 
zich teruggetrokken.

Echtscheidingen
Een wat opgeklopt artikel in 
de gratis, landelijk verschij-
nende krant De Pers is voor 
VVD-raadslid Jerry Kramer 
aanleiding geweest voor een 
schrijven aan het College van 
B en W. Kramer vraagt wat de 
oorzaken zijn dat Zandvoort 
procentueel het hoogste 
aantal echtscheiding kent 
van ons land. Volgens Kramer 
is voorkomen beter dan 
genezen. Overigens heeft 
Zandvoort volgens de media 
al vele jaren een koppositie 
als het gaat om het aantal 
echtscheidingen. Er is dus 
niets nieuws onder de zon. 
Het is wel interessant te ver-
nemen hoe het college over 
deze problematiek denkt. 
Misschien haalt Zandvoort 
met die visie weer de kolom-
men van De Pers.

Record
De verwachting is dat in de 
raadsvergadering van dins-
dag 6 november twee tij-
delijke raadsleden geïnstal-
leerd zullen worden. Astrid 
v.d. Veld – De Groot zal Joke 
Draijer (GBZ) vervangen, 
terwijl Dick Suttorp naar 
verwachting de plaats van 
Peter Boevé inneemt. Mocht 
Suttorp geïnstalleerd wor-
den dan is dat voor de vierde 
keer tijdens deze raadsperi-
ode (2006-2010). Zijn eerste 
gelofte legde Suttorp af bij 
zijn benoeming tot bijzonder 
commissielid in 2006. Een 
positie waarvoor hij enkele 

maanden later alweer be-
dankte, om vervolgens naar 
aanleiding van het eerste 
ziekteverlof van Boevé tijde-
lijk tot raadslid benoemd te 
worden. Misschien komt de 
vierde installatie van Suttorp 
wel in aanmerking voor het 
Guiness Book of Records?

Positie Peter Boevé
Overigens heeft  CDA-
fractievoorzitter Gertjan 
Bluijs schriftelijk vragen 
gesteld aan burgemeester 
Niek Meijer over de positie 
van Peter Boevé, nu deze voor 
de derde en laatste keer voor 
drie maanden met ziektever-
lof is. Het CDA wil weten wat 
de kieswet zegt over de tij-
delijke opvolging van Boevé 
door Dick Suttorp. De laatste 
is de eerstvolgende op de 
lijst van de Ouderenpartij. 
Nu echter de banden tussen 
Boevé en OPZ al sinds enkele 
maanden verbroken zijn en 
Boevé geen lid meer is van 
deze mede door hem opge-
richte politieke groepering, is 
het volgens het CDA de vraag 
of de tijdelijke opvolging van 
Boevé door een vertegen-
woordiger van OPZ wel juist 
is. Boevé heeft namelijk for-
meel niet bedankt als lid van 
de raad, maar is ‘slechts’ met 
ziekteverlof. Afwachten wat 
de burgemeester over deze 
interessante zaak te melden 
heeft, omdat het tijdelijk ver-
vangen van een raadslid pas 
sinds de invoering van het 
duale stelsel gebruikelijk is.

Rondom 
het RaadhuisOnze speciale dank gaat uit naar het personeel en vrijwilligers van 

het Zorgcentrum “Huis in de Duinen”

Papa zei altijd dat hij in een 5 sterrenhotel woonde, de keuken 
vond hij geweldig, over de verzorging was hij altijd vol lof, “ze zijn 
stuk voor stuk even lief” was steevast zijn antwoord als hem werd 
gevraagd hoe het ging. Ook van de activiteiten heeft hij telkens 
volop genoten. 

Speciaal voor jullie dit zelfgemaakte lievelingsgedicht van papa.

HET WOLKJE EN DE ZEE

Daar dreef in den blauwe hemel
Een wolkje rein en fijn
Het dreef heel zachtkens voorwaarts 
In warme zonneschijn

Het dreef boven zee en het voelde
Zichzelve zo teder en klein
Tegenover dat massa van water
En hare golfgedein

De zee zag ook het wolkje
En dacht: “Ach hoe teer en fijn
Ik wilde ook zo gaarne 
Als dat kleine wolkje zijn”

“Maar hoe kan ik zo worden”
Dacht de zee en keek omhoog
Naar dat mooie witte wolkje
Aan den blauwe hemelboog

En met dat  groot verlangen
Om te zijn in ’t hemelruim
Sloeg zij haar golven opwaarts
Met grote koppen schuim

Steeds hoger kwamen haar golven
Sloegen wild naar boven heen
Maar ze kwamen niet bij het wolkje
‘t Ging steeds weer naar beneên

Tenslotte werd het kalmer
Ja, zelfs spiegelglad
De zee had met haar krachten
Geen enkele kans gehad

En toen het rustig neerlag
Toen kwam de zon met kracht
Zoog het water uit de zee op
Dat hemelwaarts werd gebracht

Daar werd het toen een wolkje
Zoals het gaarne was
In eigen krachten ging het niet
Wel toen het rustig was

Familie J. Molenaar

Het antwoord op de brief die het college gegeven heeft op de 
open brief van BKZ-voorzitter mark Sjerps, is bij de kunstenaar 
niet in goede aarde gevallen. Sjerps heeft nu weer een brief 
aan het college gestuurd, waarin hij zijn standpunten verdui-
delijkt. Het college had hem hiertoe aangezet.

Door het antwoord van Sjerps 
is min of meer een welles-
nietes spelletje ontstaan. Hij 
beaamt dat hij in augustus 
een gesprek met wethou-
der Gert Toonen en een be-
leidsambtenaar heeft gehad 
maar volgens zijn brief heeft 
hij toen welzeker kritiek ge-
leverd. Sjerps in zijn brief: 
“De zinsnede ‘op geen enkele 
wijze blijk gegeven van enige 
vorm van kritiek op de zaken 
die u nu in uw persbericht 
open brief ventileert’, is dan 
ook pertinent onjuist. Tijdens 
het betreffende gesprek heb 
ik duidelijk te kennen gegeven 
dat het formuleren van kunst-
beleid enerzijds en de moge-
lijke afbraak van de ateliers in 
de Mariaschool zonder alter-
natieven voor de betreffende 
kunstenaars anderzijds, bin-
nen mijn perceptie, onmogelijk 
samen gaan. Daarnaast heb ik 
gesteld dat ik begrijp dat per-
sonele problemen het lastig 
kan maken om nieuw beleid 
te formuleren. Maar ook dat 
personeelsproblematiek dit 
niet in de weg hoeft te staan. 
Dit is slechts een kwestie van 
het stellen van de juiste prio-
riteiten. Verder heb ik de heer 

Door antwoord Sjerps 
welles-nietes spelletje

Toonen duidelijk te kennen ge-
geven dat ik een en ander niet 
ongehoord zou laten gebeuren, 
ongeacht zijn toezegging op 
het eind van ons gesprek dat 
hij de plannen met betrekking 
tot de Mariaschool nauwlet-
tend in de gaten zou houden. 
Ik begrijp uw bewering in zake 
het ontbreken van kritiek mij-
nerzijds dan ook niet.”

Na een aantal voorbeelden, 
waarin hij onder andere het 
project van Marianne Rebel 
en Hilly Jansen aanhaalt en 
zijn hart lucht, sluit hij af met 
de mededeling dat hij tot ieder 
soort communicatie, discussie 
en constructie “op het scherpst 
van de snede” bereid is.

Mark Sjerps                     foto: Rob Bossink
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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)

Amazone valt van paard

Vrijdagmiddag werden de 
hulpdiensten gealarmeerd 
nadat een amazone, ter 
hoogte van het casino, op 
het strand van haar paard 
was gevallen en ongelukkige 
terecht was gekomen. Maar 
liefst twee ambulances, twee 
voertuigen van de brandweer 
(waaronder een bluswagen), 
twee politieauto’s, de twee 
nieuwe Landrovers van de 
ZRB en de traumahelikopter 
werden naar het Zandvoortse 
strand gedirigeerd. Na de 
eerste schouwing van de 
ongelukkige amazone werd 
de helikopter teruggestuurd 
en konden de meeste van de 
andere voertuigen ook weer 
naar hun thuislocatie terug-
gaan.

Even niet fietsen
Een lekkere fietstocht rich-
ting Noordwijk is er tus-
sen 12 en 16 november niet 
bij. In verband met onder-
houdswerkzaamheden is het 
fietspad NP7 gelegen tussen 
Zandvoort en Noordwijk dan 
afgesloten. Het gaat om het 
repareren van schades, het 
aanbrengen van nieuwe 
asfaltlagen en bijkomende 
werkzaamheden. Er zal een 
omleidingroute worden in-
gesteld. Borden wijzen de 
weg. 

Nieuwe fietsenrekken
Om alle fietsers op te vangen 
die straks in plaats van naar 
Noordwijk naar Zandvoort 
rijden, heeft de gemeente 
extra fietsrekken rondom het 
Raadhuisplein geplaatst. Een 
goed initiatief! Het plein zal 
er met name op drukke da-
gen een stuk netter uitzien. 
Nu zou er ook nog een oplos-
sing moeten komen voor de 
motoren en brommers die tij-

dens zonnige zondagen 
op het Raadhuisplein 
en Badhuisplein kris 
kras gedropt worden. 
Misschien eerst een 
plek aanwijzen waar 
deze voertuigen wel 
kunnen en mogen 
staan en daarna: hand-
haven.

Glijpartijen
De eerste nachtvorst was er 
in de nacht van maandag 
op dinsdag. De houten on-
dergrond bij de banken op 
het Raadhuisplein bleken 
spekglad. Een aantal vroege 
voorbijgangers, waaronder 
ook medewerkers van de ge-
meente,  ontdekte dat dins-
dag ook. Sommigen kwamen 
na een glijpartij bepaald niet 
zacht terecht. De gemeente 
was reeds van deze vooral voor 
ouderen gevaarlijke situatie op 
de hoogte. Er wordt met spoed 
gewerkt aan een oplossing. 
Voor vroege vogels blijft het 
dus nog even oppassen op het 
Raadhuisplein!

Terug in de schoolbank

Tijdens de eerste dag waar 
bibliotheekleden hun gratis 
boekje ‘De gelukkige klas’ in 
ontvangst konden nemen, 
hebben we Anita Jansen op de 
foto gezet. Zij ging even terug 
naar toen en nam plaats in 
een oude schoolbank om het 
formulier in te vullen. Daarna 
ontving ze bij de balie haar 
exemplaar van Theo Thijssen.

Nieuwe website
Sinds kort heeft het CDA 
Zandvoort een nieuwe web-
site: www.zandvoort.cda.nl. 
Deze website is in het leven 
geroepen om de burger nog 
beter te informeren waar het 

CDA voor staat en hoe zij te-
gen bepaalde zaken aankij-
ken. Op deze website staat 
het allerlaatste nieuws van 
het CDA en verslagen van 
raad- en commissievergade-
ringen. Na elke vergadering 
schrijft de fractie zijn bele-
vingen van de vergadering 
op. Ook bestaat er de moge-
lijkheid om via de site mee 
te doen met polls. Hierdoor 
weet de fractie wat er leeft 
onder de Zandvoortse be-
volking. De huidige poll 
gaat bijvoorbeeld over het 
aanstaande parkeerbeleid. 
Daarnaast kunt u ook vragen 
stellen aan de raadsleden.

Rijksmonumenten
De nieuwe presentator van 
de lokale radio ZFM Pieter 
Joustra meldde in het actua-
liteitenprogramma GMZ dat 
niet alleen de toren van de 
Protestantse kerk rijksmonu-
ment is maar sinds 1991 ook 
het hele kerkgebouw. Deze 
informatie staat foutief op 
de Gemeentelijke website. 
Tevens  zijn ook de rouwbor-
den, de Herenbank, de preek-
stoel, het Knipscheerorgel en 
de grafkapel van familie Loot 
een rijksmonument.

Waterleiding spon-
taan gesprongen

Dinsdagochtend, rond 9.30 
uur, is een drinkwaterleiding 
van PWN spontaan gespron-
gen. In het stukje grond aan 
de Linnaeusstraat zijn door 
de breuk duizenden liters 
duur drinkwater het riool in 
gestroomd. Het direct ge-
waarschuwde PWN was om 
11.30 uur nog niet ter plaatse 
waardoor onnodig veel wa-
ter ‘vernietigd’ is. En de brave 
burger maar op tijd de hoge 
rekeningen betalen!

Geringe opkomst 
bij hoorzitting Bentveld

Ook Bentveld is toe aan een nieuw bestemmingsplan. In juni 
2006 is het voorontwerp bestemmingsplan aan de bewoners ter 
inzage gelegd. Na anderhalf jaar stilte konden de bewoners van 
31 augustus tot 12 oktober 2007 een eigen zienswijze indienen 
over het ontwerp bestemmingsplan. Op 22 oktober was de hoor-
zitting in de Bodaan waar men zijn zienswijze kon toelichten.

door Nel Kerkman

Menigeen vroeg zich af waarom 
de gemeente zo een haast had. 
Immers, 4 dagen na de slui-
tingsdatum was er al een hoor-
zitting gepland. Daardoor wa-
ren sommige indieners afwezig. 
Van de 13 zienswijzen waren er 
zeven reacties en meningen 
die gehoord werden. De hoor-
commissie bestond dit keer uit: 
Gijs de Roode (CDA) en tevens 
voorzitter, Jerry Kramer (VVD), 
Bruno Bouberg Wilson (OPZ), 
Nico Stammis (PvdA) en Cees 
van Deursen (Groen Links)

Plangebied
Het plangebied wordt geken-
merkt als een villadorp met 
een hoogwaardige kwaliteit. 
Bentveld is aan drie zijden door 
duingebied omgeven en aan 
de vierde zijde loopt de verka-
veling van de villawijken door 
in Aerdenhout. Het gebied 
kent naast het wonen enkele 
andere functies. Het betreft 
een tweetal restaurants, klein-
schalige dienstverlening/kan-
toorruimtes, voorzieningen, 
een boetiek, een fietsenhandel 
en twee garagebedrijven. Deze 
liggen allen aan de noordzijde 
van de Zandvoortselaan. Ook 
is in het bestemmingsplan-
gebied aan de rand van de 
Waterleidingduinen een ma-
nege te vinden. Tenslotte ligt 
in het plangebied de ontslui-
ting naar het Scoutingterrein 
‘t Naaldenveld, gelegen aan 

de Zuidlaan 47 te Bentveld. Dit 
Scoutingterrein zal in het in 
voorbereiding zijnde bestem-
mingsplan Strand en Duin 
worden opgenomen.

Zienswijzen
Bij de meeste bezwaren ging 
het de bewoners veelal om de 
toegestane bebouwing, want 
diverse villa’s liggen tegen het 
beschermde natuurgebied 
aan. Het betekent dat voor 
deze woningen beperkte uit-
breidingsmogelijkheden gel-
den, zowel voor het hoofdge-
bouw als voor de bijgebouwen. 
Niet iedereen kon zich daarin 
vinden. Ook de eigenaar van 
Groot Bentveld diende ver-
schillende zienswijzen in, met 
name rond de nieuwbouw van 
vier villa’s op het naburige ter-
rein. Enkele buurtbewoners 
waren tegen de invoering van 
gemotoriseerd verkeer op het 
onverharde pad van de ver-
lengde Duinrooslaan.  

Vervolg
Alle zienswijzen zijn door 
de hoorcommissie gehoord. 
Hierna wordt er een rapport 
gemaakt waarin onder andere 
een voorstel tot aanpassing 
van het ontwerpbesluit wordt 
vermeld. Het advies gaat voor 
26 november ter visie naar het 
college. Op 15 januari 2008 
komt het in de commissie 
raadzaken en op 29 januari 
wordt het bestemmingsplan 
in de Raad vastgesteld. 

Bentveldse bedrijven aan de noordzijde van de Zandvoortselaan
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November
Zandvoorts Museum: 
Expositie ‘Retourtje Blauwe Tram’

Rondje Dorp: 
Jaarlijkse speurtocht langs 13 cafés. 
Aanvang 14.00 uur

Circuit Park Zandvoort: 
Zandvoort 500 (Dutch Winter 
Endurance Series)
 
WNF ‘leven in zee’ campagne: 
Duik mee in de Noordzee. 
Om 14.00 uur op het strand 
ter hoogte van Center parcs

Historie Kostverlorenpark: 
Genootschap Oud Zandvoort en 
de openbare bibliotheek Duinrand 
presenteren:  ‘Oh, wat een heer-
lijkheid’. Bibliotheek Duinrand. 
Aanvang 14.30 uur, toegang is gratis. 

Classic Concerts:
 ‘A Tribute to Acangelo Corelli’ 
Trio da Fusignano
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Feestmarkt: Derde en laatste 
mega jaarmarkt van 2007

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

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

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Vormgeving:
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Boesenkool Krantendruk B.V.
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Verspreiding:
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06-1139 1478
(tevens nabezorging)
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Waterstanden
oktober/
november
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03.12
03.57
-
-
-
-
-
-

25
26
27
28
29
30
31
1

12.00
12.00
00.04
00.54
00.34
01.40
02.25
03.15

1 5 . 36
1 6 . 1 7
04.37
04.26
0 5 . 1 1
05.55
06.45
07.45

23.46
-

12.24
12.05
13.05
13.49
14. 45
15.30

-
-

1 7. 0 1
16.43
1 7. 2 7
1 8 . 1 1
18.58
20.05

Hoog	
water

Burgerlijke	stand

ZonDAg	28	oktoBer
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg 
10.30 uur C. van Polvliet     
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves

kerkdiensten

13	oktoBer	-	19	oktoBer	2007	
Aangifte Partnerschap: 
Bok, Sander en: Paap, Bibi Laura Louise.

Gehuwd:
Rijnders, Johannes Franciscus en: van der Groef, 
Tiny.

Overleden:
de Vlieger geb. Schravemade, Maria Catharina
Christina, oud 81 jaar. 
Paap, Bertha, oud 75 jaar.
Molenaar, Jan, oud 97 jaar.

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 

Verwendag voor 
vrijwilligers Pluspunt

Afgelopen vrijdag zijn de vrijwilligers van Pluspunt 
bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. Dit 
jaar koos Pluspunt voor een ‘verwendag’ om deze 
hulpvaardige groep inwoners van Zandvoort te be-
danken.

Al jaren is het de traditie dat donaties, gedaan door 
tevreden klanten van de vrijwillige hulpdienst en 
Wonenplus, gebruikt worden om een bedankdag 
voor de vrijwilligers te organiseren. 

In de middaguren konden vrijwilligers een keuze ma-
ken uit verschillende workshops. Daarna was het tijd 
voor de borrel en een uitgebreid Indonesisch buffet, 
dat genuttigd werd in de ontmoetingsruimte van het 
nieuwe pand van Pluspunt in Zandvoort Noord. 

De enthousiaste vrijwilligers, vakkundige docenten 
en bedienende medewerkers van Pluspunt hebben 
allen genoten van deze verwendag. Hun inzet voor 
dorpsgenoten die wat extra ondersteuning nodig 
hebben, is door deze dag op passende wijze be-
loond.

Wilt u ook vrijwilliger worden? Bel eens naar 
Pluspunt voor vrijblijvende informatie over de mo-
gelijkheden. Pluspunt Centrum, Nathalie Lindeboom, 
tel. 5717373.

90 vrijwilligers kwamen voor het buffet

Gosia en Steffan

Gefeliciteerd
met de geboorte

van jullie dochter

Alicja Louise Kok
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Zicht op wisselvallig weer

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 11 12 13 13-14 

Min 7 6-7 6-7 7 

Zon 15% 25% 25% 20%

Neerslag 10% 10% 10% 30%

Wind no. 4 oost 3 zuid 4 zzw. 4

Het is flink koud geweest 
in de nachten het voorbije 
weekeinde en ook begin 
deze week was het vorstig 
in de kleine uurtjes. Richting 
Zandvoortse boulevard bleef 
het voortdurend boven nul, 
maar enkele kilometers uit 
zee kwam het kwik zo nu 
en dan net onder nul vlak 
boven de duingronden. 
Bentveld had + 0,5 op oog-
hoogte dinsdag.

Dinsdagochtend was het 
pittig koud, met een schrale 
oostenwind lag de gevoels-
temperatuur dan ook even 
in de buurt van de -5 graden. 
Bijna een winterse beleving 
was het. Dinsdagmiddag 
was het bij slechts 9 graden 
ook ronduit koud, ondanks 
de felle zon. Het mooie dro-
ge en tamelijk koude weer 
behouden we de rest van 
de week nog wel, hoewel de 
temperatuur zowel overdag 
als in de nacht wel geleide-
lijk verder oploopt tot moge-
lijk 14 in het weekeinde.

Hogedruk overwegend ten 
noorden van Nederland 
speelt eerste viool en geeft 
bij ons voortdurend een 
continentale luchtaanvoer 
uit oost tot zuidoost. In 
deze tijd van het jaar is die 
vrijwel altijd (vrij) koud. De 
maximale temperaturen 
donderdagmiddag zijn nog 
altijd laag te noemen voor 
eind oktober en komen  niet 

veel verder dan een graad 
of 11-12. Geleidelijk is het 
zonnige karakter van de af-
gelopen dagen verdwenen 
en zagen we de bewolking 
verschijnen. Toch blijft het 
weer redelijk tot goed in 
Zandvoort de komende pe-
riode en regen van beteke-
nis wordt nog even uitge-
steld.

De situatie dezer dagen 
heeft veel overeenkomsten 
met die uit 1980. De laatste 
dagen van oktober stak er 
een koude ooster op toen-
tertijd en de temperaturen 
werden steeds lager om op 
drie november niet meer 
boven nul uit te komen: 
een recordvroege ijsdag in 
de Bilt was een feit. Op de 
zevende november viel er 
ook nog een pak sneeuw 
van 15 centimeter richting 
Haarlem en Santpoort, 
maar de rest van de maand 
verliep uitermate zacht. 

Grote verschillen in de 
weermodellerie waren er 
aanvankelijk met betrek-
king tot het weersverloop 
in en na het komende week-
einde. Het Europese model 
laat nu de bezem deels door 
de atmosfeer gaan en zo 
ontkomen we niet aan een 
wisselvalliger en zachtere 
episode als november op 
de kalender verschijnt.

weerman Marc Putto

Kinderfeestje 
organiseren?

Eindelijk is de motie van Fred Henrion Verpoorten (VVD) uitge-
voerd. In die motie vroeg hij om de verkeersituatie in en rond 
de Cornelis Slegersstraat weer terug te draaien naar de ‘nor-
male’ richting. Dat heeft het college per brief aan de leden van 
de gemeenteraad bekend gemaakt.

Henrion Verpoorten had zijn 
motie in de raadsvergadering 
van september ingediend en 
kreeg zo goed als alle raads-
leden achter zich. Het college 
echter had nogal wat tijd no-
dig om de situatie weer terug 
te draaien. Daarom volgde 

Rijrichting Cornelis Slegersstraat teruggedraaid

een aantal weken geleden 
een brief van de liberaal met 
de vraag of het college nog 
van plan was de breed gedra-
gen motie uit te voeren. Uit 
het antwoord bleek dat het 
college dat zeker van plan 
was. Het verkeersbesluit dat 

hieraan vooraf gaat, is vorige 
week in het collegeberaad 
genomen. De situatie is nu 
weer ‘normaal’. Dat betekent 
dat er vanaf de Grote Krocht 
de Cornelis Slegersstraat in-
gereden mag worden en niet 
meer vanaf de richting post-
kantoor/Gemeenschapshuis. 
Ook moeten de ouders 
die hun kinderen van de 
scholen afhalen richting 
Gemeenschapshuis rijden 
en mogen niet meer richting 
Grote Krocht.

De gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Zuid-Ken-
nemerland (AZK) moet worden opgeheven.  Dat vindt het 
bestuur van de AZK omdat voor een aantal deelnemende ge-
meenten de regeling te omslachtig is geworden. 

De AZK verzorgt sinds 2001 
de overslag en het transport 
van afval voor zes gemeenten: 
Bennebroek, Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede en 
Zandvoort. De huidige rege-
ling houdt in dat het door de 
gemeenten ingezamelde afval 
in het vuiloverslagstation van 

Opheffing samenwerkingsverband afvalverwerking

Haarlem wordt overgeslagen 
in treinwagons, die het afval 
daarna naar het Afval Energie 
Bedrijf (AEB) in Amsterdam 
brengen. De regeling verplicht 
de deelnemende gemeenten 
mee te betalen aan de rege-
ling, ook als zij hun afval niet 
meer via het vuiloverslagsta-
tion laten transporteren.

Voor een aantal gemeenten 
is de situatie niet meer ef-
ficiënt genoeg, maar voor 
Bloemendaal, Haarlem en 
Zandvoort is het Haarlemse 
vuiloverslagstation nog wel 
van essentieel belang. Het be-
stuur stelt nu voor om de be-
staande regeling op te heffen 
het vuiloverslagstation over te 
dragen aan afvalverzamelaar 
Spaarnelanden NV. Die kan de 
werkzaamheden van AZK dan 
voortzetten op een vrijwillige 
basis voor elke gemeente af-
zonderlijk.

Niet alleen in de auto’s werd er dit weekend op het Circuit 
Park Zandvoort gevochten, ook de knuisten hebben na afloop 
hun werk gedaan. Drie mannen uit Ridderkerk zijn daarbij ge-
wond geraakt.

Zondagavond rond 20.00 uur 
kreeg de alarmcentrale een 
melding dat er een massale 
vechtpartij op het circuit was 
geweest. Toen dienstdoende 
agenten ter plaatse kwamen, 
troffen zij daar drie mannen 
met hoofdwonden aan. Nog 

Strijd op Circuit Park Zandvoort

voordat zij zich een goed 
beeld konden vormen van wat 
er aan de hand was, kwam een 
groepje mannen, onder aan-
voering van iemand in een 
raceoverall, die met de drie 
mannen wilden vechten. De 
agenten hebben de vechters-

bazen gescheiden en stelden 
een onderzoek in. Daaruit 
bleek dat enkele mannen in 
een VIP-tent ruzie hadden 
gemaakt waarna een vecht-
partij was ontstaan waar veel 
mensen aan deelnamen. Bij 
deze vechtpartij kreeg ook een 
beveiligingsbeambte klappen. 
Niet duidelijk is welke rol de 
drie Ridderkerkers daarin heb-
ben gespeeld. Niemand van de 
aanwezige personen wenste 
aangifte te doen. 

Begin deze maand werd in het NH Hoteles de opbrengst van 
het Zomerzotten festival van dit jaar bekendgemaakt. Verte-
genwoordigers van Pluspunt en Het Spalier hebben uit han-
den van de voorzitter van de Rotaryclub Zandvoort, Theo Peek, 
ieder € 4500 mogen ontvangen.

Voordat Peek de cheques 
overhandigde bedankte hij 
organisator Ben Bouman en 
legden de vertegenwoordi-
gers van de beide stichtingen 

Opbrengst Zomerzotten festival naar goede doelen

nog een keer uit waar het geld 
aan besteed gaat worden. 
Pluspunt gaat het gebruiken 
om de jaarlijkse fietsvakantie 
voor kinderen uit minder be-

deelde gezinnen te financie-
ren en Het Spalier zet zich in 
voor Amsterdamse kinderen, 
die in een moeilijke thuis-
situatie verkeren, een veilig 
onderkomen te bieden.

Duidelijk verrast waren zij 
toen Peek het bedrag dat 
ieder krijgt bekend maakte:  
€ 4500. Het was dan ook een 
mooi resultaat.

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij tegen
scherp tarief

Vraagprijs: € 495.000,= k.k.

De actieve NVM makelaar in Zandvoort!
Gelegen op een uitstekende locatie in het 
Groene Hart van Zandvoort dit charmante 
woonhuis in een zeer rustige woonomgeving 
op loopafstand van het centrum en de duinen. 
Het heeft een voor- en een diepe achtertuin, 
een ruime woon- en eetkamer, 3 slaapkamers 
en een hobbyruimte.

• Wonen in het groene hart, dit is uw kans!
• Diepe achtertuin met 2 terrassen én 
 2 siervijvers;
• Parkeren op eigen terrein mogelijk;
• Perceelgrootte: 228 m2, woonopp: ca.140 m2.

31
Zandvoort

Wilhelminaweg 

Vraagprijs: € 295.000,= k.k.

Deze ideale gezinswoning beschikt over 
3 slaapkamers op de eerste etage én een 
zolderruimte! Het is gelegen in de gezellige 
en kindvriende lijke woonbuurt Oud Noord. 
De woning beschikt over een voor- en 
achtertuin met achterom. In de directe om-
geving zijn parkeermogelijkheden aanwezig!
• Gelegen op wandelafstand van het centrum, 
 strand en station;
• Kindvriendelijke omgeving met parkeren in 
 directe omgeving;
• Woning gelegen op erfpacht, canon per jaar 
 € 680,67;
• Woonoppervlakte: ca.125 m2, perceelgrootte: 
 109 m2.

17
Zandvoort

Bilderdijkstraat 

Vraagprijs: € 119.000,= k.k.

Een zeer aantrekkelijk 2-kamer recreatie-
appartement gelegen op de eerste verdieping 
met een moderne open keuken. Er zijn goede 
parkeermogelijkheden in de directe omgeving. 
Dit is een appartement dat u gezien moet  
hebben, het is in smetteloze staat!

• Prima parkeergelegenheid in de directe 
 omgeving;
• Goede verhuurmogelijkheden;
• Servicekosten € 75,= per maand;
• Woonoppervlakte: ca. 40 m2.

55
Zandvoort

De Schelp 

Vraagprijs: € 409.000,= k.k.

Deze charmante 2-onder-1 kapwoning biedt u 
de gelegenheid om te wonen vrijwel aan de zee 
en het strand. De woning heeft een voor- en een 
achtertuin/patio, een ruime woon- en eetkamer, 
2 slaapkamers én een gastenverblijf. 

• Moet van binnengezien worden voor een 
 juiste indruk; 
• Het woonhuis verkeert in een zeer goede 
 staat;
• Uitstekende locatie nabij het strand;
• Perceelgrootte 147m2, woonopp. 130m2.

26A
Zandvoort

Dr. Mezgerstraat 

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Gelegen in het centrum van Zandvoort en op 
loopafstand van het strand ligt dit bijzonder 
ruime en fraaie appartement. De woning is 
recentelijk gerenoveerd en verkeert in een zéér 
goede staat. Het ligt op de 1e, 2e en 3e etage 
en beschikt over 3 slaapkamers en 2 balkons!!

• Deels hardhouten kozijnen, deels kunststof 
 kozijnen en dubbel glas;
• Geheel voorzien van een laminaat vloer;
• Eventueel een parkeerplaats in parkeergarage 
 te koop: € 25.000,= k.k.;
• Woonoppervlak circa 125 m2.

14 rd
Zandvoort

Oranjestraat 

Vraagprijs: € 200.000,= k.k.

Dit (voormalig) 4-kamer appartement is 
gelegen op de 2e etage van het complex 
“de Ruyterstede”, direct aan de Zandvoortse 
boulevard. Het heeft een ruime woon- en 
eetkamer in L-vorm en een zonnig balkon op 
het zuidwesten.

• Geheel v.v. kunststofkozijnen en dubbel glas;
• Het appartement dient gemoderniseerd te 
 worden;
• Genieten van schitterend zeezicht!;
• Woonoppervlakte ca. 70 m2.

62 
Zandvoort

De Ruyterstraat 

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Dit 2-kamer appartement is gelegen in 
Résidence d’Orange vrijwel naast het prachtige 
strand van Zandvoort. Het beschikt over 
een heerlijk balkon (ca. 10 m2) met uitzicht 
over het centrum en zee.  

• Parkeren in vergunningengebied;  
• Royale schuifpui voorzien van dubbele 
 beglazing;
• Servicekosten € 147,46 incl. voorschot 
 verwarmingskosten;  
• Totale woonoppervlak ca. 45 m2 excl. balkon;  
 bouwjaar ca.1973.

53
Zandvoort

Schuitengat

Vraagprijs: € 285.000,= k.k.

Moderne 3-kamer maisonnette met twee 
terrassen en een balkon in het bijzonder 
vormgegeven appartementencomplex 
La Spezia in Park Duijnwijk. Het is gelegen 
op de 1e en 2e etage, beschikt over een 
parkeerplaats in de parkeerkelder en een 
inpandige berging.

• Centraal gelegen t.o.v. het strand en het 
 centrum;
• Voorzien van hardhouten kozijnen en dubbel 
 glas;
• Servicekosten bedragen € 80,= per maand;
• Woonoppervlakte bedraagt ca. 105 m2, 
 bouwjaar 2000;

2-157
Zandvoort

Van Speijkstraat

Rob Greeven Timo Greeven

Starters!
Parkeerplaats!   

Zéér royaal!
Zeezicht!

Starters! Zeezicht!

Groene hart! Gezin!
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bij elkaar. Maar Riet zal Riet 
niet zijn om bij de pakken 
neer te zitten.

Creatief  
Het schilderstalent heeft 
Riet beslist van haar vader. 
De natuur en de liefde voor 
Zandvoort komen in haar 

kleine kunstwerkjes dui-
delijk naar voren. Haar 

aquarellen zijn bij 
de verloting van 

de Wurf en de 
Babbelwagen 
zeer in trek. 
“Elke avond 
werd er thuis 
gezongen en 
m u z i e k  g e -

speeld. Mijn 
moeder speelde 

op de piano en 
mijn vader op de 

mondharmonica en 
blokfluit. Ik was 4 jaar 

toen ik al op een kinderope-
rette zat. Nog steeds zing ik 
met plezier in het Protestantse 
kerkkoor. Eigenlijk heb ik altijd 
piano willen spelen maar daar 
was helaas geen tijd voor.” 
Voordat we met het gesprek 
stoppen laat Riet een pop zien. 
Die moet nog in Zandvoortse 
klederdracht gestoken wor-
den, want de pop is bedoeld 
voor de loterij bij de bazaar van 
de Protestantse kerk. “Er is nog 
genoeg te doen nu het strand-
seizoen gestopt is”, meent Riet. 
Oh ja, dat zijn we bijna nog 
vergeten. ‘Tante Rietje’, zoals 
velen haar noemen, is elke 
zomer als toiletjuffrouw te 
vinden bij Thalassa. Het is het 
strandpaviljoen van zoon Huig 
en schoondochter Anita, waar 
je uiteraard heerlijke verse vis 
kan eten. Stilzitten komt in het 
woordenboek van Riet niet 
voor. Langs de muur van de 
trap hangt een mooie aquarel 
van Riet waarop ze een toepas-
selijke tekst heeft geschreven: 
‘Beter rijk te leven dan rijk te 
sterven’. Met deze wijze woor-
den neem ik afscheid van een 
geweldige vrouw die van aan-
pakken weet en eigenlijk niets 
te vertellen had.

Gebouw de Rotonde 
Wegens rugklachten van 
Huig werd de viskar verkocht 
en pachtten Huig en Riet van 
de gemeente tussen 1976 en 
1998 de toiletten onder het 
Rotondegebouw. Niet alleen 
de toiletten moesten brand-
schoon zijn maar ook het 
schoonmaken van het ge-
bouw, waar toen nog de po-
litie in gevestigd was, stond 
in de pachtovereenkomst. De 
bankjes met stoffers (ook nu 
nog aanwezig) voor de zand-
voeten van de strandbezoe-
kers was een leuke vondst van 
Huig. Ondertussen was Riet, 
vanaf de oprichting, actief 
in de folkloristische vereni-
ging de Wurf. Elk jaar heeft 
ze een rol in een toneelstuk 
van de Wurf. Zelfs haar kin-
deren hebben jaren terug 
in een toneelstuk, speciaal 
geschreven door Bets Bakels, 
meegespeeld. In 2001 over-
leed Huig plotseling en Riet 
heeft, ondanks haar gezin en 
12 kleinkinderen, het er nog 
steeds moeilijk mee. Want 
altijd waren ze in lief en leed 

Er was in het begin een lichte twijfel bij Riet Molenaar of ze 
wel als dorpsgenoot in de krant wilde komen. Eigenlijk hoefde 
het voor haar niet “want wat moet ik vertellen?” Toen Riet 
eenmaal ‘ja’ had gezegd en we samen gezellig zaten te klet-
sen, vlogen de uren voorbij. Niets te vertellen? Echt niet! In het 
Zandvoorts huisje uit 1910 vertelt Riet Molenaar haar verhaal.

Dorpsgenoten

Riet werd in 1928 als Riet 
Lammers in Amsterdam 
geboren. Haar moeder 
stierf toen Riet zes jaar 
was. Vader Lammers 
bleef met 4 kinderen 
achter waarvan de 
jongste net 11 maan-
den oud was. Vlak 
na de oorlog vertrok 
het gezin, vanwege 
gezondheidsproble-
men van vader, naar 
Zandvoort. 

Haringkar
In Zandvoort ontmoette ze 
Huig Molenaar (Bonnie) en de 
vonk sloeg over. In 1949 trouw-
de het jonge paar en huurden 
een huis van Koning, waar Riet 
nog steeds woont. Zo vlak na 
de oorlog was er weinig werk 
te vinden dus besloot Huig 
om naar de grote vaart te 
gaan. Het betekende dat hij 
maar 1 keer in de 4 maanden 
thuis kwam. Niet veel later 
besloten Huig en Riet om een 
bakfiets te kopen om daar-
mee met haring en zuurwa-
ren langs het strand te ven-
ten. De ventvergunning was 
vanaf gebouw de Rotonde tot 
aan Bloemendaal, de inmid-
dels geboren zoon Huig ging 
mee. “Het was hard werken. 
De haring werd ’s ochtends 
gebracht, vervolgens gingen 
we vroeg op pad en kwamen 
laat weer thuis. Daarna werd 
de bakfiets gesopt en geboend 
en de kleding moest gewassen 
en gestreken weer klaar zijn 
voor de volgende dag”, vertelt 
Riet. Later werd de haringkar 
verruild voor paard en wagen 
en ook de ventplaats werd in-
gekort. Het gezin was onder-
tussen uitgebreid met doch-
ters Marianne en Hanneke en 
zoon Joop.

 

                Riet Molenaar – Lammers

Riet Molenaar – Lammers

tekst en foto Nel Kerkman

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-1139	1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

MENU VAN DE MAAND
OKTOBER

€	27,50
Mousse	de	maquereau	au	avruga

mousse van gerookte makreel met avruga
of

Pastrami	de	veau	avec	dressing	de	limon
pastrami van het kalf met limoendressing

of
Pot	au	feu	de	légumes

vegetarische pot au feu met geroosterde paprika 

HHH

truite	saumon	bagna	calda
zalmforel bagna calda

of
Magret	de	canard,	glace	de	mielle	aux	fine	herbes

tamme eend, geglaceerd met kruidenhoning
of

torte	melanzane
hartige laagjestaart van aubergine

HHH

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

Is weer open!
Kom gezellig eens langs

Eerst naar Bluys
dan naar huis.

Buureweg 5 - Zandvoort

Het was gezellig druk in de Zandvoortse bibliotheek op vrij-
dagochtend 19 oktober. In de ruimte staan oude schoolbanken, 
in de vitrine zijn diverse schoolattributen van lang vervlogen 
jaren tentoongesteld en aan het plafond hangen nostalgische 
schoolplaten. Allemaal ter ere van het gratis boek ‘de geluk-
kige klas’ van auteur Theo Thijssen. De jaarlijkse campagne 
Nederland Leest (19 oktober t/m 16 november 2007) is een 
initiatief van de Stichting CPNB en in samenwerking met de 
Openbare Bibliotheken. 

Tekst en foto Nel Kerkman

Op deze eerste dag van 
‘Nederland Leest’ werd in 
Bloemendaal het school-
plein van de Bornwaterschool 
omgedoopt tot het Theo 
Thijssenplein. Burgemeester 
De Gelder van Bloemendaal, 
geassisteerd door zijn collega’s 
van Hillegom, Zandvoort en de 
wethouder van Bennebroek 
onthulden gezamenlijk het 
plaatsnaambord in de biblio-
theek van Bloemendaal. Daarna 
ontvingen de burgemeesters 
een tas gevuld met boeken, 
met de opdracht om deze aan 
het college uit te delen. Er zal 
ergens, tussen de begrotingen 
door, nog wel een paar uurtjes 
over zijn om het boekwerkje 
van Thijssen te lezen. 

Theo Thijssen
Het aangeboden boek ‘De ge-
lukkige klas’ van de auteur Theo 
Thijssen staat vanaf 19 oktober 
centraal in alle bibliotheken. De 
gelukkige klas is een dagboek 
van een bevlogen onderwijzer, 
meester Staal, waarin hij op 
ontroerende en tegelijk gees-

Nederland Leest

tige wijze de dagelijkse gang 
van zaken in zijn klas beschrijft. 
Theo Thijssen, van afkomst zelf 
onderwijzer, pleit voor de ver-
betering van de positie van het 
toenmalige kind. Zijn boek is 
door de huidige discussie over 
het Nederlands onderwijs weer 
actueel geworden. 

Superleeskring
Het boek van Theo Thijssen 
wordt gratis (zolang de voor-
raad strekt) uitgedeeld aan vol-
wassen leden van de openbare 
bibliotheken in Nederland dus 
ook in de Zandvoortse biblio-
theek de Duinrand. Voorzien 
van je biebpas en een aan-
meldformulier, ontvangt de 
trouwe lezer het gratis boekje. 
Tegelijkertijd wordt men ver-
zocht om het boek goed te lezen 
zodat men later in de leeskring 
met anderen over het verhaal 
kan discussiëren. De datum 
voor de leeskring in Zandvoort 
is vrijdag 16 november van 
10.00 tot 11.30 uur. Reser veren 
voor deze ochtend is nood-
zakelijk: telefonisch 5714131 
of per e-mail zandvoort@ 
bibliotheeekduinrand.nl 

Ook onze burgemeester (2e van links) was aanwezig in Bloemendaal

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55

2041 VW  Zandvoort
Tel: 023 5740330

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

Voor
gezelligheid,
lunch & diner
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‘ Wij ergeren ons wild aan onze eigen wonderen.’ 
Marco Termes

(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

Het was zondagmiddag genieten in de Protestantse kerk. Ge-
nieten van het tiende Kerkpleinconcert van het jaar. Kortom: 
genieten van het pianorecital van Regina Albrink! Wat een be-
leving, vuur, passie en techniek heeft deze concertpianiste in 
haar lichaam. En al dat talent komt in haar spel tot uiting.

Genieten van een grootse 
Regina Albrink

Fay Claassen in De Krocht

door Lienke Brugman 

Samen met saxofonist en 
partner Paul Heller kreeg 
Claassen al meteen bij aan-
vang de zaal aan haar voe-
ten. De leerlingen van het 
Conservatorium waar ze les 
aan geeft waren ook aanwezig 
en gaven haar al meteen een 

daverende ovatie. En niet ten 
onrechte, wat een geweldige 
zangeres is dit. Een feest om 
te horen hoe ze met haar wat 
hese stemgeluid zowel lage 
als hoge tonen zo zuiver weet 
neer te zetten. Onder luid ap-
plaus van haar enthousiaste 
leerlingen groeide ze tot grote 
hoogte. 

Het werd weer een feest van muziek en klanken op 21 oktober 
in gebouw De Krocht. Na een intro, gespeeld door het trio van 
Johan Clement, werd het concert geopend door Fay Claassen. 
“Dat we voor zo weinig geld toch zo een mooi concert mogen 
mee beleven”, verzuchtte één van de toehoorders in extase, 
“wat een geweldige zangeres is dit.”

Muisstil publiek
Met haar zuivere jazzy stem 
begeleidde ze de saxofoon van 
Heller, of was het andersom? 
Na ‘I remember you’ zong Fay 
een sonnet van Shakespeare, 
waarna ze moeiteloos over-
ging in een vertaalde, Engelse 
versie van het Braziliaanse 
‘Pensativa’. Met ‘Without a 
song’ en het gevoelige ‘Con 
Alma’ volgde de pauze. Hierna 
vervolgde Fay Claassen haar 
concert voor een muisstil pu-
bliek. Samen met Heller gaf ze 
een stukje muzikale samen-
werking ten beste waar de 
zaal,  indien dat kon, nog stil-
ler van werd. Wát een klasse 
van deze vakvrouw die zeker 
véél meer van zich zal laten 
horen. 

Complimenten 
Met complimenten voor de 
ambiance van De Krocht met 
zijn geweldige akoestiek en de 
goede begeleiding van het trio 
Johan Clement (“Zonder muzi-
kale ondersteuning van deze 
musici had ik dit nooit kunnen 
zingen”) nam Fay Claassen 
afscheid met de nummers ‘So 
in Love’, ‘Do Something’ en ‘La 
Dama y el Vagabundo’. Het trio 
van Johan Clement blijft ho-
pen op volle zalen. 4 november 
is alweer het volgende concert 
met trompettist Rik Mol.

We gaan beslist nog veel horen van Fay Claassen

Droog Brood experimenteerde in Zandvoort

Ook uit de reacties die in de 
volle zaal tijdens de voorstel-
ling van het duo Droogbrood 
te horen waren, kan niet an-
ders worden geconcludeerd 
dan dat Bas Hoeflaak en Peter 
van der Witte met de voorbe-
reidingen op de première van 
hun nieuwe programma de 
“Kip met de Gouden Enkels” 
op de goede weg zijn.

Hoewel de reacties in meer-
derheid positief waren en ook 
landelijk de aanhang van het 

duo groot is, moet toch worden 
gesteld dat de inhoud van het 
programma vooral zal overko-
men bij bezoekers die bereid 
zijn de voorstelling met een 
positieve instelling te gaan 
bekijken. De diverse sketches 
over de verschillende vormen 
van het beleven en bedrijven 
van liefde en seks zal door een 
meerderheid gewaardeerd 
worden, maar wellicht niet 
door iedereen. Van dit talent-
volle duo konden geen dijen-
kletsers verwacht worden, 

Vond u het leuk? Hoe vond U het? Het waren vragen die na 
afloop door een medewerkster van Circus Zandvoort aan be-
zoekers werden gesteld. De meeste bezoekers antwoordden 
positief.

Regina Albrink speelde met veel gevoel en mimiek

maar de diverse sketches zijn 
soms te langdradig om boei-
end te blijven. 

Toch moet worden gesteld dat 
Droog Brood er in de try-out 
van vijf kwartier afgelopen 
zondag wel in slaagde het 
Zandvoortse publiek te boeien. 
Het verband van de sketches 
met de titel van de produc-
tie bleef echter de schrijver 
van deze recensie onduide-
lijk. Mogelijk dat daarin de 
komende weken verbetering 
komt. Dan zal de productie ze-
ker een Kip met Gouden Enkels 
zijn. Die Gouden Enkels zullen 
dan wel  duidelijker getoond 
moeten worden dan zondag-
avond nog het geval was.

Voor de pauze stonden twee 
van de grootste pianocom-
ponisten centraal. Voordat ze 
begon besteedde de ster van 
de middag aandacht aan het 
werk dat ze ten uitvoer zou 
brengen. 

Van Beethoven
Ludwig van Beethoven stond 
als eerste componist cen-
traal. Met zijn schitterende 
sonate op. 27 nr. 2 in cis, de 
Mondscheinsonate, opende 
Regina Albrink haar con-
cert. Magistraal gebracht 
met een snelheid maar ook 
tederheid die dit werk ver-
diend. Vervolgens werden de 
andere delen van de sonate, 
het Adagio sostenuto, het 
Allegretto en het Presto agi-
tato ten gehore gebracht. Elk 
werk met veel vuur en mimiek 
gespeeld. De concertgangers 
genoten er zichtbaar van.

Chopin
Na Van Beethoven stonden vijf 
werken van de pianocompo-
nist pur sang, Frédéric Chopin, 
op het programma. Ook over 
deze van oorsprong Poolse 
componist wist Albrink het 
een en ander te vertellen. De 
stukken die Albrink had uit-
gekozen, toonden haar talent. 
Een prelude, een grande valse, 
een scherzo, een etude en als 
laatste de beroemde Polonaise 

op. 53 in As. Stuk voor stuk wer-
ken die de nodige techniek 
vragen en die dan ook, mede 
door de alom geroemde akoes-
tiek in de Protestantse kerk, 
als gelukmakende golven van 
prachtige muziek door de goed 
gevulde kerk gingen.

Gottschalk 
Na de pauze stond er ‘slechts’ 
één componist centraal. De 
relatief onbekende Amerikaan 
Louis Moreau Gottschalk liet 
Albrink het beste van haar 
kunnen naar boven halen. 
Het eerste stuk, Souvenirs 
d’Andalousie, had zeer her-
kenbare Spaanse melodieën 
in zich, getuige het zachtjes 
meedeinen van de toehoor-
ders. Het tweede werk was 
de topper van het tweede 
gedeelte. The Banjo bleek een 
uiterst technisch werk waar 
Albrink, duidelijk zichtbaar, 
zeer tevreden over was. Zij niet 
alleen overigens, want aan 
het applaus was te merken 
dat het ook bij het publiek in 
zeer goede aarde was gevallen. 
Met het laatste werk van het 
concert, Berceuse, kon Albrink 
niet meer stuk in Zandvoort. 
Een staande ovatie werd haar 
deel. Met een prachtige toe-
gift, ‘De dans van de bevallige 
vrouw’ van Alberto Ginastera, 
sloot een zeer grootse Regina 
Albrink dit concert af. 

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

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

Verloren: 
zondag 21-10 
in Zandvoort, 

Gouden zegelring, 
o/d plaat, gravering JVA. 

Grote emotionele 
waarde. 

Hoge beloning. 
Tel. 5715946

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

.................
Garage te huur

in Van Galenstraat
Huur € 105 per maand.

Mak. Coster
tel.: 0294-412942

.................
Gevraagd: 

buitenlandse dames 
v/a 18jr. voor erotiek. 
Hoge bijverdienste. 

Tel. 5716998. 
Discr. verz.

.................
Bedankt 

eerlijke vinder!! 
Voor het afgeven 

van bruin tasje 
bij politieburo, 

ma 8/10/07. 
Bel voor een beloning 

06-2922 1556
.................

Kinderkleding 
verkoop 

tot mt. 188 B.A.G. 
Zaterdag 27 okt. a.s. 

van 10 tot 17 uur. 
Gemeenschapshuis 

Zandvoort 
(t.o. postkantoor)

ZANDKORRELS

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Najaarsbemesting voor
gazon en border.

Bitterzout voor de coniferen.

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Haltestraat 55 - 2042 LL Zandvoort - 023-571 28 39
Ook zondags geopend.

Nu 3 Schiesser
American T-shirts

met ronde hals
€ 22,50
L-XL-XXL

Herfstbloemen 
in volle glorie!



Alles voor in en 
om het huis.

Pashouders op alle 
artikelen 5% korting.

Beeldschone rode en witte wijn 
uit de Piemonte

ANTARA MONFERRATO
Nu per fles van 6,45 voor 5,95

NEEM 3 FLESSEN: NU VOOR MAAR €15,00     

Hele	maand	oktober:
tamme	konijnenbouten

heel	kilo	€	9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting op de nieuwe
collectie eetkamerstoelen.

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

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

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - A.J. v.d. Molenstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Deze week bij Funnyvlaai:
De caramelvlaai 

van 14,95 voor 13,50
en op vertoon van uw ZandvoortPas een gratis 

kopje koffie bij aankoop 1 puntje vlaai.

 Passage 7 / Van Fenemaplein 
(naast Dorsman verz.)

tel: 023-5735023

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

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

DE NIEuwE cOLLEcTIES VAN
cKS, EuROPEAN cuLTuRE, IKKS, 

LILI GRAufETTE, NOPPIES, 
PROTEST EN VINGINO

ZIJN wEER ALLEmAAL BINNEN!Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op 
Puma Kinderschoenen

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Na vele verzoeken nogmaals: 

€ 25,- betalen en
voor € 50,- huren

De hele maand oktober
Niet in combinatie met andere acties

Voor ZandvoortPashouders: Bij 
aankoop van een paar outdoorlaarzen 
rubber of leer, een paar sokken gratis.

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend 

Voor zandvoortpashouders 
aanbieding:

Eerste 3 lessen 
€ 75,-

(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie      
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L
ZandvoortPas ook in 2008

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de Zandvoortse Courant inmiddels 
alweer 2 jaar lang de ZandvoortPas uitgeeft. Ruim 2300 Zandvoorters 
hebben inmiddels een ZandvoortPas aangeschaft en maken er met veel 
plezier gebruik van. Het is daarom niet meer dan logisch dat de succesvolle 
formule met de ZandvoortPas ook in 2008 doorgaat. 

Wekelijks maken vele Zandvoortse bedrijven op deze pagina’s van de mogelijkheid gebruik om 
alle ZandvoortPas houders attent te maken op leuke aanbiedingen. 

Derde jaargang
De huidige gele ZandvoortPas wordt per 1 januari vervangen door een oranje exemplaar. Het 
systeem blijft hetzelfde: op vertoon van uw ZandvoortPas kunt u bij de aangesloten bedrijven 
profiteren van de aanbiedingen die zij speciaal voor ZandvoortPas houders doen. Deze aanbiedin-
gen kunnen variëren van een percentage korting dat u krijgt over (een deel van) de collectie, tot 
een presentje dat u wordt aangeboden bij een bepaalde aankoop of besteding. De deelnemende  
bedrijven zijn zelf geheel vrij in welke aanbiedingen zij doen. 

Heeft u een ZandvoortPas 2007?
Dan kunt u vanaf heden alvast een verlenging aanvragen middels de bon elders op deze pagina’s. 
U ontvangt dan op tijd uw nieuwe ZandvoortPas 2008.

Heeft u nog geen 
ZandvoortPas?
Neem dan nu van de gelegen-
heid gebruik om ook te gaan 
profiteren van de vele leuke of 
interessante aanbiedingen. Vul 
snel de bon in elders op deze 
pagina’s. U ontvangt dan op 
tijd uw nieuwe ZandvoortPas 
2008.
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Restaurant
De Heeren 

van Zandvoort

ZEESTRAAT 36 TEL. 023-5734001

DE HEEREN VAN ZANDVOORTRestaurant
De Heeren 

van Zandvoort

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

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)

Zaterdag 27 oktober

Traditionele Flamengo 
met

”Mario Garcia”
Aanvang 20.30 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee Popkoor The Beach Pop Singers houdt op vrijdag 26 oktober 
een open repetitieavond. Zangtalent is handig maar niet ge-
wenst. Van 20.00 tot 22.00 uur staat de deur van het Jeugd-
huis, achter de Protestantse kerk, open voor publiek. 

Tijdens de door The Beach Pop 
Singers georganiseere, zeer 
succesvol verlopen Korendag 
Zandvoort 2007, bleek dat er 
veel animo is om bij een pop-
koor te zingen. Het 25-koppen 
tellende koor haakt hierop 
in en organiseert een open 
repetitie avond. The Beach 
Pop Singers is een koor dat 
vierstemmig zingt, en heeft 
vooral behoefte aan teno-
ren en bassen. “Het gehalte 
mannen mag zeker omhoog 
gekrikt worden, mede omdat 
de bassen en tenoren een 

Zingen met The Beach Pop Singers 

grote invloed hebben op het 
repertoire. Maar natuurlijk is 
iedereen welkom”, aldus een 
enthousiast koorlid.

Tevens zoekt het koor nog 
een dirigent die van gezel-
ligheid houdt. The Beach Pop 
singers repeteren elke vrij-
dagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in het Jeugdhuis achter 
de Protestantse Kerk, gele-
gen aan het Kerkplein. Kijk op 
onze website www.thebeach-
popsingers.nl of www.zingen-
aanzee.nl.

Op 10 november aanstaande is de landelijke Dag van de Man-
telzorg. Mensen die zorgen voor ouders, partner, familielid, 
buren of vrienden worden ook wel mantelzorgers genoemd 
en speciaal om hun een hart onder de riem te steken wordt 
deze dag door Tandem in Pluspunt georganiseerd. Wel is van-
daag, donderdag 25 oktober, de laatste gelegenheid om zich 
aan te melden. Deelname aan de dag is gratis.

Het belooft een leuke dag te 
worden. Organisator Tandem 
heeft een leuk programma in 
voorbereiding. De mantelzor-
gers kunnen een workshop 
volgen, krijgen een heerlijke 
lunch aangeboden en aan het 
einde van de dag, ter afslui-
ting, genieten ze samen van 
een drankje en een hapje.

Tandem biedt ondersteu-

Mantelzorgers in het zonnetje zetten

ning aan mantelzorgers in 
de regio Midden- en Zuid-
Kennemerland en organiseert 
de Dag van de Mantelzorg. 
Het college staat achter het 
initiatief, want de collegele-
den zijn zich bewust van het 
grote belang van mantelzor-
gers binnen de samenleving. 
Mantelzorgers zijn mensen 
die onmisbaar zijn in de thuis-
hulpverlening aan (langdurig) 

zieken en gehandicapten, maar 
slechts zelden in de schijnwer-
pers staan. Woordvoerder van 
de gemeente, Ton van Heemst: 
“Het hele jaar staan deze men-
sen klaar voor een ander, nu 
zijn zij aan de beurt! Dus zorgt 
u voor iemand die ziek is? Kom 
dan naar deze dag en ervaar 
de oprechte waardering voor 
het zinvolle werk dat u ver-
richt. Dat mag ook wel eens 
duidelijk gemaakt worden.”

Op 10 november worden de 
mantelzorgers in Pluspunt in 
het zonnetje gezet. De dag be-
gint om 12.00 uur en is rond 
16.30 uur ten einde. Opgeven 
kan alleen nog vóór 26 okto-
ber via tel. 023-8910610 of via 
www.tandemzorg.nl

Kijk voor alle actuele aanbiedingen op www.zandvoortpas.nl

De	informatie	pagina	van	de	sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Kenamju is een dyna-
misch bedrijf, waarbij 
de klanten centraal 
staan. De werknemers 
houden van mensen. 
Het is belangrijk dat 
mensen zich op hun 
gemak voelen. Of 
je nu oud, jong, dik, 
dun, lang, kort, man 
of vrouw bent is voor 
ons niet belangrijk. Bij 
Kenamju is iedereen 

Sinds 1948 kunt u bij Kenamju terecht en het 
sportcentrum bestaat volgend jaar dus 60 jaar. 
Twee sportcentra die uitgegroeid zijn tot veel 
meer dan alleen een judoclub. Kenamju is een be-
grip, niet alleen in Nederland maar ook in Europa 
en over de hele wereld! Een waslijst met wereld-
toppers zijn voortgekomen uit de Kenamju judo-, 
karate- en jiujitsu stal. Maar Kenamju is  meer, 
naast de budo sporten is er een ruime keus aan 
activiteiten.

gelijk. Ze proberen dan 
ook net iets meer van 
een klant te weten dan 
alleen maar een naam. 
“Aandacht besteden aan 
onze klanten vinden wij 
erg belangrijk. Zo worden 
mensen ook enthousiast 
om te komen sporten. De 
mensen die hier komen 
sporten, komen voor 
hun plezier. Dat maakt 
de sfeer erg relaxt.” 

Sportcentrum Kenamju Zandvoort
Onderhand biedt Ken-
amju 20 verschillende 
sporten. Die kunnen 
worden ondergebracht 
in drie hoofdgroepen: 
budo (alle vechtspor-
ten), aerobics (bewegen 
op muziek) en fitness 
(werken met gewichten 
en cardioapparatuur). 
Spinning is de jongste 
activiteit van het sport-
centrum. Het is een 
groepsles waarbij je op 
speciale fietsen onder 
begeleiding van een in-
structeur, op een opzwe-
pende beat helemaal uit 
je dak kunt gaan. Een ac-
tiviteit die voor iedereen 
toegankelijk is! 

Verder wordt er veel aan-
dacht besteed aan 55+ 
gymnastiek, pilates, me-
disch fitness (revalidatie) 
en willen ze natuurlijk 
proberen zoveel mogelijk 
jeugd aan het sportente 
krijgen. Overdag zijn er 
zelfs speciale uren met 
kinderopvang.  Kenamju 
is 7 dagen per week  
geopend (dus ook op 
zondag!). Bent u en-
thousiast geworden? 
Bel dan voor informatie 
023-5715829 of kijk op 
www.kenamju.nl.

Zwemmend redden
Vanaf je zesde jaar kan 
je in de wintermaanden 
in het zwembad diverse 
diploma’s Zwemmend 
Redden halen. Zwemmend 
Redden is het redden 
van een drenkeling met 
behulp van bevrijding- 
e n  ve r vo e r s g re p e n . 
Natuurlijk moet je goed 
kunnen zwemmen voor-
dat je dit kunt leren. De 
lessen worden gegeven 
door ervaren instructeurs 
die je op een leuke manier 
de fijne kneepjes van het 

Gedurende de zomermaanden vind je de Zand-
voorste Redding Brigade (ZRB) op het strand. De 
bewaking van strand- en badgasten is dan de voor-
naamste activiteit. In de wintermaanden vind je 
de ZRB in het zwembad van Center Parcs. Zwem-
mend Redden, cursus Strandwacht, Varend Redden, 
EHBO…de opleidingen van de ZRB zijn zeer gevari-
eerd. Zelf een redder worden?

redden bijbrengen. Lessen 
Zwemmend Redden zijn 
voor kinderen van 6 t/m 
15 jaar. 

Strandwacht
De taken van de strand-
wachten lopen zeer uit-
een. De hoofdtaak is de 
veiligheid van baders 
en zwemmers bewaken. 
Daarnaast verzorgt de 
ZRB assistentie aan sur-
fers, zeilers en andere wa-
tersporters die in de pro-
blemen raken. Natuurlijk 
is er ook tijd voor gezel-

Zandvoorste Redding Brigade:
strandwacht, zwemmend redden, actief bezig zijn …iets voor jou? 

ligheid en ontspanning. 
Gezamenlijk BBQ-en, 
zwemmen of een potje 
beachvolleybal horen er 
ook bij.

Opleiding tot 
strandwacht
Vanaf je 13e jaar kan je 
beginnen met de oplei-
ding tot strandwacht 
en vanaf dat moment 
mag je ook al beperkt 
‘meeposten’ op het 
strand. Naast deze 
strandwachtcursus 
volgt de strandwachter 
in opleiding ook lessen 
varend redden, EHBO en 
reanimatie.

Meer weten?
Wil je meer weten over 
het werk van de ZRB, lid 
worden of gewoon een 
keertje komen kijken? 
Loop dan eens binnen 
op één van de reddings-
posten of in het zwem-
bad, er is altijd wel 
iemand om je meer in-
formatie te geven over 
het werk of de diverse 
opleidingen. Voor alge-
mene informatie: Ernst 
Brokmeier, tel. 5733160, 
of email: ernst.brok-
meier@zrb.info

Oefening van de ZRB

Judoles bij kenamju
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Geniet!

Ilja op reis

De Zandvoortse Ilja Noltee is eind augustus vertrokken voor een 

reis van 4,5 maand door Thailand, Australië, Nieuw Zeeland en 

de Fiji eilanden. Om de drie weken stuurt zij ons een reisverslag 

met haar ervaringen. Hier volgt alweer haar derde bijdrage:

in je leven wil je er uiteraard 
goed uitzien, maar hier gelden 
eigenlijk alleen de dingen om 
ons heen. Zo liet ook een bus-
hwalk ons weer een prachtige 
kant van Australië zien. In de 
schemering waren wij op zoek 
naar 1 van de meest begeerde 
wezens van dit gigantische 
land: koala’s. Tot onze grote ver-
rassing vonden wij deze beer-
tjes op meerdere plekken. Voor 
het eerst kwam ik in het ‘wild’ 
oog in oog met het dier dat ik 
zo ontzettend bewonder. 

Maar zo snel als de zon op-
gaat, gaat hij ook weer onder. 
Een nieuwe dag gaat open. De 
mooiste plek op aarde, met de 
meest prachtige onderwater-

wereld; daar bevinden wij ons. 
Het is tijd om deze uitspraken 
eens onder de loep te nemen. 
Met mijn snorkel duik ik in de 
diepte van de zee. Mijn ogen 
worden betoverd door het 
knalblauwe water. Ik zwem, ik 
zwem zo hard als ik kan, maar 
ik kom geen steek vooruit. Het 
lijkt alsof al mijn kracht verloren 
gaat in een luchtstroom. Als ik 
in paniek naar adem snak word 
ik weggeblazen. De wind waait 
hevig. Zo hevig dat ik haast niet 

De tijd van de make-up-loze 
dagen was voor ons al een ge-
woonte geworden. Tot we in 
Cairns aankwamen… en spon-
taan de mascara, het oogpot-
lood en de rouge op tafel ver-
schenen. Waar wij deze avond 
schitteren met een glamerous 
look, hebben we ook in andere 
situaties gestaan die minder 
glansrijk waren voor ons imago. 
De woonbroeken, met uitge-
scheurde zijkanten en bruine 
vlekken van de mooiste avon-
turen, zitten als tweede huid 
om ons lichaam geweven. Het 
is als een brakke zondag op de 
bank met je megagrote jog-
gingbroek aan. 

Tijdens de mooiste momenten 

kan genieten van 
al het moois dat 
zich onder mij 
bevindt. Ik zie 
een schittering 
in het water. Een 
aanzienlijke vis 

met alle kleuren van de regen-
boog komt aan mij voorbij. Snel 
trek ik aan het lusje van mijn 
supersonische onderwaterca-
mera om een foto te maken. Op 
het moment dat ik wil klikken 
raakt mijn flipper een grote 
rots. De vis is weg en ik ben 
inmiddels weer naar de boot 
gewaait. Ik zet m’n masker af 
en wrijf in m’n ogen. Geen mas-
cara, weg met glamourland, tijd 
voor de woonbroek; op naar the 
outback.

I Know Where It’s @

  

Sporten. Ik doe het niet 
meer. Na jaren te hebben 
gebasketbald, besloot ik 
dit jaar om me voorlopig 
terug te trekken van het 
veld. Niet omdat ik het niet 
naar mijn zin had of geen 
basketbal meer kon zien, 
maar omdat de tijd ervoor 
simpelweg ontbreekt. Want 
studie en werk vergen heel 
wat aandacht, en zoals 
moeders altijd zegt: school 
gaat voor! 
Hoewel het ‘inspannings-
vrije’ leven me tot nu toe 
goed bevalt, blijft het altijd 
prikkelen om weer iets ac-
tiefs te gaan doen. Zodat ik 
als iemand vraagt “wat doe 
jij voor sport?” tenminste 
niet meer het eeuwig saaie 
antwoord “geen” hoef te ge-
ven, en de daaropvolgende 
neerbuigende gezichten 
moet zien. Gekkigheid na-
tuurlijk, want sporten draait 
voor het grootste gedeelte 
om plezier en uiteraard om 
‘the body in shape’ te hou-
den. Daarom hijs ik mezelf 
af en toe nog wel eens in 
een hip, sportief outfitje 
en haal ik vervolgens de 
mountainbike uit de schuur, 
of waag ik me op de roei-
machine en hometrainer. 
Hoewel ik deze sportieve 
bezigheden allemaal erg 
leuk vind klinken, blijkt het 
toch niks voor mij te zijn. 
Want als ik net een kwar-
tiertje op de hometrainer 
zit, ben ik het al zat en geef 
ik het op. Ik ben zo iemand 
die een agressief, schreeu-
wend mannetje achter zich 
moet hebben staan: “Niet 
opgeven Pauline, nu door-
gaan, je kan het!” Iemand 
die me kan motiveren en 
aanmoedigen, zodat ik het 
van mezelf kan winnen. Tot 
nu toe mislukt dat namelijk 
iedere keer. 
Daarom heb ik nu ter plekke 
besloten, om eerst de strijd 
met mezelf aan te gaan, 
voordat ik mezelf weer in 
één of ander sportavon-
tuur stort. Het zal een felle, 
moeilijke strijd worden, 
deze één tegen één. Maar 
knokken zal ik er voor! 

Één tegen één

Column

Pauline    

… voor Bibi Paap, 23 jaar

Pedagogisch Medewerker

Heb je ff …

Waar 
kennen we 
jou van?
“Ik denk dat de 
meeste men-
sen mij kennen 
via mijn werk. Ik 
werk twee da-
gen bij kinder-
centrum Ducky 
Duck in Zandvoort en één dag bij de N.S.O. (naschoolse op-
vang) van de Maria School. Tijdens mijn studie SPW (Sociaal 
Pedagogisch Werk) heb ik altijd gewerkt bij restaurant 
Harocamo, daar zou je me ook van kunnen kennen.”

Wat vind je het leukst aan je werk met kinderen?
“Dat je deel uitmaakt van hun opvoeding.”

Wat doe je verder in het dagelijks leven?
 “Ik doe, naast mijn werk als pedagogisch medewerker, nog 
een deeltijd studie. Het is mijn eerste jaar aan de PABO in 
Haarlem.”

Wat doe je het allerliefst in je vrije tijd?
“Verre reizen maken met mijn vriend, onder andere naar 
Thailand en Costa Rica!”

Vrijdag 26 oktober:
De Kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem 
is weer open. Deze vrijdagavond zou je dus 
sportief kunnen besteden. De (overdekte)  
ijsbaan is van 19.30-21.30 uur geopend. Voor 
slechts €5,20 heb je de hele avond schaatsplezier. 
Heb je zelf geen schaatsen? Geen probleem. Deze 
zijn namelijk te huur in de hal van de ijsbaan.

Zaterdag 27 oktober: 
Wat dacht je van een avondje gezellig bowlen  
met wat vrienden? Bij de Beach Factory van 
Center Parcs kun je hiervoor terecht. Een lekker 
drankje en hapje erbij en je avond is compleet! 

Zondag 28 oktober:
‘Alles is liefde’ draait nog maar net in de bioscoop 
en is nu al een groot succes. Heb je deze roman-
tische komedie nog niet gezien, dan moet je dat 
zeker zo snel mogelijk gaan doen. Wat dacht je 
van zondag? Cinema Palace Haarlem draait de 
film om 20.00 uur. 

Woensdag 31 oktober: 
Club Comedy in het Patronaat. Deze week staat 
Onno Innemee op de planken. Mimische en  
verbale clownerie, maffe typetjes, gekke  
stemmetjes, absurde ‘sketchesjes’: Onno is er 
meester in. Dit en nog veel meer is te zien en 
te horen in zijn voorstelling ‘Typetjes on Tour’. 
Kaartjes à €9,00 in de online voorverkoop. Info: 
www.patronaat.nl 

RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00  Zondag in Kennemerland 
17:00  De avond
20:00 Golden ZFM (H)
21:00  Tepp Zeppi  

Maandag
08:00 Zandvoort op Zaterdag (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 Golden ZFM
21:00 ZFM Klassiek

Dinsdag
08:00 Zondag in 
 Kennemerland (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Jazz/ 
 raadsvergadering.      
22:00 In Zandvoortse Zaken

Woensdag
08:00 Vrijdagavond Cafe (H)
12.00 De Muziekboulevard
20:00 ZFM Klassiek  (H)
22:00 Veenendaal in Zicht  

Donderdag
08.00 Goedemorgen  
 Zandvoort (H)
20:00 Countrytrack
22:00 De Hoop

Vrijdag 
08:00 ZFM jazz (H)
10.00 Venendaal in Zicht
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  Groove Empire
23:00  Night Walk

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

Op een winterdag 
krijgen kabouter 
Plop en zijn vrien-
den een pinguïn 
op bezoek in de 
melkherberg. Even 
daarna klopt pool-
kabouter Snorre 
aan bij de kabou-
ters en vraagt hen 
om hulp. Pinki de 
pinguïn is ont-
voerd door Eugene en 
Alfons, twee handlangers 
van Louise Appelboom. 
Zij is de eigenaresse van 
Restaurant De Gouden 
Pollepel en vangt pin-
guïns voor in haar ex-
clusieve pinguïnsoep. 
Gelukkig weet Pinki te 
ontsnappen uit de han-
den van Louise’s domme 
handlangers. Louise be-
sluit daarom zelf naar 

de Zuidpool te gaan om 
daar zoveel mogelijk pin-
guïns te vangen. Dat kun-
nen Plop en zijn vrienden 
natuurlijk niet laten ge-
beuren. Samen met Pinki 
en Snorre vertrekken ze 
naar de Zuidpool om een 
stokje te steken voor de 
gemene plannen van 
Louise en de pinguïns te 
redden.

Per direct zoeken wij 
een bezorger voor de wijk

Zandvoort Noord

Bespreek de mogelijkheden of  
meld u aan bij ZVO Verspreiders,  

tel. 06-1139 1478
of mail uw gegevens naar 
info@zvo-verspreiders.nl 

Wij willen graag dat heel Zandvoort en 
Bentveld onze krant kan lezen.  

Daarvoor zijn goede, 
betrouwbare bezorgers onmisbaar!

The Beach Pop Singers

GRATIS 
REPETITIEAVOND!

Vrijdag 26 oktober 
Van 20.00 tot 22.00 uur

Waar: Jeugdhuis achter de Protestantse 
 Kerk aan het Kerkplein

Wie:  Iedereen die enthousiast is 
 kan komen kijken en meedoen!

Plop op een winters 
avontuur

In The Bourne Identity 
(2002) probeerde hij 
erachter te komen wie 
hij was. In The Bourne 
Supremacy (2004) nam 
hij wraak voor wat hem 
was aangedaan. Nu 
komt hij thuis… en kan 

alles weer terughalen. 

Jason Bourne vlucht via 
Moskou, Parijs en Madrid 
naar Londen en Tanger. 
Steeds weer moet hij de 
mensen van Defensie, de 
federale agenten en de 

lokale politie te snel 
en te slim af zijn. 
Uiteindelijk belandt 
hij waar alles begon 
en waar het ook zal 
moeten eindigen: 
in de straten van 
New York City.  

The Bourne Ultimatum 
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Parkeerbeleid zou onderdeel marketing moeten zijn
Het parkeren in Zandvoort zou onderdeel  van de marketing van 
Zandvoort moeten zijn. Dat is de mening van Roland Weilers van 
hotel Zuiderbad, die er ook voor pleit om de hotels en pensions 
niet een vergunning voor de helft van hun kamers te verkopen 
maar voor iedere kamer één. Hij is van mening dat lang niet ie-
dere hotel- of pensionhouder dat wil, maar het moet wel moge-
lijk zijn. Diverse collega’s zouden het met hem eens zijn.

Volgens Weilers levert dat 
echt niet meer auto’s op in 
Zandvoort. De voormalige 
voorzitter van de Kon. Horeca 
Nederland afdeling Zandvoort 
heeft een heldere mening. “Als 

de buurt vol is, betalen de be-
zoekers toch wel maar dan in 
een buurt waar dat kan. Dat 
kan niet anders. Ze moeten 
toch hun auto parkeren. Het 
is geen doen om bijvoorbeeld 

de hotel- en pensiongasten 
op het grote parkeerterrein 
in de zuid te laten parkeren. 
Met name zakenmensen en 
ouderen die slecht ter been 
zijn komen dan niet meer”, 
denkt hij. Wel wil hij het gro-
te aantal auto’s van de Poolse 
werknemers die in Zandvoort 
wonen, daar laten parkeren, 
zodat er meer ruimte in de 
buurt van de pensions voor 
Zandvoorters en hun gasten 
komt.

De horecaondernemer wil ook 
dat het gratis parkeren in de 

winter op de Zandvoortse 
boulevards weer terug komt. 
“Je kan er zelfs mee adver-
teren. Vanaf 1 oktober tot 1 
april gratis parkeren op de 
boulevards in Zandvoort. Dat 
trekt toch mensen en zeker 
als er nog meer permanente 
strandpaviljoens bijkomen? 
Nu zie je dat de boulevards 
leeg zijn”, aldus Weilers.

Volgens Weilers is er ook iets 
mis met de handhaving. “Er 
hoeft ook niet gehandhaafd 
te worden als alle plaatsen 
zo goed als leeg zijn, maar 

zodra het mooi weer is en ze 
wel vol staan zie je ineens die 
handhavers weer. Het lijkt wel 
pesten! Je moet voor een hele 
dag parkeren bij mij voor de 
deur een pak geld betalen. 
Geen probleem in de zomer, 
maar ’s winters?”, vraagt hij 
zich af.

De volgende stap die hij wil 
nemen is inspreken voor de 
commissiebehandeling van 
de Integrale Parkeervisie van 
het college. Die is in de com-
missievergadering van no-
vember aan de beurt.

Minister Ronald Plasterk (Cultuur) heeft onlangs een lijst 
bekend gemaakt van honderd nieuwe monumenten, die 
stammen uit de Wederopbouwperiode, van 1945 tot en 
met 1958. Bekende gebouwen op de lijst zijn onder meer 
het provinciehuis in Arnhem, Hoogovens in IJmuiden, het 
NS-station in Zutphen en de Erebegraafplaats Bloemen-
daal. Zandvoort komt ook voor op de lijst, met het Gast-
huishofje.

door Nel Kerkman

Gedurende de Tweede 
Wereldoorlog werden in 
Zandvoort vele gebouwen 
gesloopt, waarbij 84 wonin-
gen zwaar en 1496 woningen 
licht beschadigd werden. 
Uiteindelijk werd de hele 
kuststrook met de grond 
gelijk gemaakt. In opdracht 
van de door de Duitsers ont-
slagen burgemeester Van 
Alphen, kwam er een weder-
opbouwplan die in 1943 door 
Ir. G. Friedhoff ontworpen 
werd. Het eerste gedeelte 
van het wederopbouwplan 
was het Gasthuishofje. 

Hofje voor ‘ou-
den’ van dagen
Eindelijk kon er op 22 no-
vember 1947 overgegaan 
worden met de officiële 
overdracht van het nieuw-
gebouwde hofje voor ‘ouden 
van dagen’ van de woning-
bouwverenging ‘Eendracht 

Maakt Macht’. Ter gelegenheid 
van de overdracht van het eer-
ste nieuwe bouwwerk na de 
oorlog, waren vele genodigden 
en autoriteiten in de raadzaal 
aanwezig. Burgemeester 
Van Alphen verwelkomde de 
vertegenwoordigers van de 
ministers van Wederopbouw 
en van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en verder 
iedereen die op een of andere 
wijze aan de verwerkelijking 
van dit eerste gedeelte van 
de wederopbouw hadden 
meegewerkt. Het nieuwe 
hofje, waarvan de bouwkos-
ten ongeveer 400.000 gulden 
bedroeg, bestaat uit 41 wo-
ningen. Met grote dank herin-
nerde de burgemeester in zijn 
toespraak aan de belangrijke 
verdiensten van ir. Dufour, die 
destijds hoofd was van het 
bureau goedkeuring aan de 
Dreef te Haarlem. In het zelfde 
gebouw, waar de Duitsers in- 
en uitliepen, was een aparte 
Zandvoortse kamer waar de 

tekeningen van de wederop-
bouw werden gemaakt. Na 
de speech nodigde de burge-
meester de aanwezigen uit 
naar het hofje te gaan om de 
gedenksteen te onthullen.

Gedenksteen
Ter herinnering aan deze bouw 
is rechts naast de ingang van 
het hofje een gedenksteen 
aangebracht in de gevelmuur. 
De steen is in opdracht van de 
Rijkscommissie voor aankopen 
en opdrachten aan kunste-
naars, vervaardigd door beeld-
houwster Katinka Limpers van 
Rood. Met de opdracht werd 
ook de man van Katinka ge-
eerd: de beeldhouwer Johan 
Limpers. Hij werd op 10 juni 
1944 in de duinen van Overveen 
gefusilleerd en is later begra-
ven op de Erebegraafplaats 
Bloemendaal.

Voorstelling
Op de reliëfsteen, die uit wit 
natuursteen is gemaakt, zijn 

de afbraak en de weder-
opbouw van Zandvoort 
symbolisch weergege-
ven door twee figuren. 
Een mannenfiguur zakt, 
door de bliksem getrof-
fen, ineen (de vernieti-
ging van Zandvoort). 
Re c ht s  o n d e ra a n 
stelt een drakenfi-
guur het oorlogsgeweld voor. 
Daarboven stijgt een vrou-
wenfiguur in het zonlicht op 
met haar gezicht gericht naar 
Zandvoort. Het raadhuis en de 
kerktoren zijn als herkennings-
tekens van Zandvoort weerge-
geven. De gebouwen rusten op 
een schelp die   een symbool 
is voor de zee. De duur van de 
bezetting is aangegeven met 
de getallen 40-45. 

Hofje anno 2007 
Hoewel het hofje in 1947 ge-
bouwd was om ‘de oudjes 
van dagen’ een rustig tehuis 
te geven, is de leeftijd van de 
huidige bewoners zeer gemê-

leerd. De toegang tot het 
hofje is afgesloten met een 
ijzeren hek dat ’s avonds op 
slot gaat. De poort is met 
smaak gekozen en is een 
sierlijk uitgevoerd stukje 
architectuur. Het toren-
tje boven de poort  heeft 
een klok. De woningen 
staan rond een binnen-
tuin waarin sinds kort een 
replica van de dorpspomp 
is geplaatst. In de muur is 
een kogel ingemetseld die 
herinnert aan een Engelse 
beschieting van Zandvoort 
in de Franse tijd. Het 
Gasthuishofje is terecht ge-
kozen als Rijksmonument. 

& Heden
Verleden

Aan de boom is te zien dat dit het Gasthuisplein is. Het hofje 
moest nog gebouwd worden foto: Bunkerploeg Zandvoort

Rijksmonument het Gasthuishofje 

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 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

Start bouw medio november

NOG 2 APPARTEMENTEN

TE KOOP!

VERKOCHT!

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Kook eens anders
Recept Recept

wekelijkse kookrubriek

Opperdoezer Rondesoep 
met spekjes en lente-ui

Maaltijdsoep voor 4 personen.

500 gr. geschilde  
Opperdoezer Ronde  
(eventueel 100 gr. 

 extra voor garnituur),
1 ltr. runderbouillon (of  

groentebouillon voor  
een vegetarische soep),

½ bosje lente-uitjes, in 
ringen gesneden,

250 gr. gerookte 
 spekblokjes,
zwarte peper uit de 
 molen, zout,
1 bakje crème fraîche.

Bereiding:
Kook de aardappelen in de bouillon gaar en pureer ze met 
een staafmixer of met een draaizeef. Doe de aardappel-
puree terug in de bouillon, roer door en maak op smaak 
met peper en zout. Bak de spekjes krokant en doe ze in de 
soep evenals de lente-uitjes. Serveer in verwarmde diepe 
borden met een quenelle crème fraîche. Strooi er eventueel 
wat fijngeknipte bieslook over. Serveer met donker boeren-
brood en gezouten roomboter. Laat voor een vegetarische 
soep de spekjes achterwege en vervang die door blokjes 
geblancheerde venkel. Tip: houdt wat aardappeltjes (100 
gr.) over voordat u ze pureert. Ze kunnen in blokjes gesne-
den als garnituur voor de soep dienen.

Benodigdheden:
Nog even voortbordu-

rend op de Opperdoezer 

Ronde van week 40. Ja-

ren geleden heb ik eens 

een maaltijdsoep van dit 

smaakvolle aardappeltje 

gemaakt. Ik wil u graag 

deelgenoot maken met 

de perfecte smaken die 

deze soep in zich heeft. 

Uitermate geschikt voor 

de zaterdagavond met 

vrienden! Overigens eten 

de mensen in Opperdoes 

al sinds jaar en dag het 

aardappeltje gekookt in 

de schil met een schaal-

tje gesmolten boter erbij 

om de Opperdoezer in te 

dopen. Moet u ook eens 

proberen! Succes gega-

randeerd.

Dit is Candy, een pittig meisje op leef-
tijd. Ze laat zich de kaas hier niet van 
haar brood eten. Ze had haar favoriete 
plekje al snel veroverd en dat er nu een 
andere poes een soort van dakloos is, 
doet haar niets. Zij zit lekker op haar 
nieuwe plek met uitzicht! Candy is 
verder naar mensen toe een super 
lieve en aanhankelijke kat. Ze komt 
graag naar je toe om te vertellen 
dat ze wel toe is aan een aai of een 
knuffel. Als je iets van Candy wilt, kan ze wel fel uit 
de hoek komen. Maar nu is het vervelende voor Candy dat ze een 
langharige vacht heeft en dat ze dus bijna elke dag wel een borstelbeurt 
nodig heeft. Dat vindt ze duidelijk geen succes. Candy is gevonden en 
heeft waarschijnlijk een tijdje rondgezworven want haar vacht zat erg 
in de klit. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat haar vorige eigenaar haar 
niet borstelde door haar pittige karakter. Ze heeft nu nog steeds een 
aantal klitten, maar we knippen en borstelen er elke dag wat uit, totdat 
ze het weer zat is natuurlijk. We plaatsen Candy niet bij katten of hon-
den in huis. Kinderen die wat ouder zijn, zal ze wel goed mee op kunnen 
schieten en ze wil heel graag een tuin. Wie geeft deze kat met een wat 
prinsessenlijk gedrag een nieuwe kans? Kom eens langs in het asiel in 
de Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 
11.00 uur en 16.00. Tel: 023-5713888 of kijk op www.dierentehuiskenne-
merland.nl voor meer informatie. En een kleine vraag tot slot.... wie heeft 
er een goed werkende wasmachine voor ons die we kunnen gebruiken.  

Dier van de Week

CANDY

Reliëfsteen in de gevelmuur
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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.

Parkeerbeleid
Graag wil ik reageren op uw oproep in deze krant 
(Advertentie GBZ d.d. 27 sept., red.) om onze mening 
kenbaar te maken inzake het voorgenomen parkeerbe-
leid. Na alles zo te hebben gelezen, gehoord of op welke 
andere manier dan ook kennis te hebben genomen van 
de parkeerbeleidsplannen voor de toekomst, moet ik zeg-
gen te zijn verbijsterd omtrent de veranderingen die men 
voornemens is te gaan uitvoeren.

Om  mijn (en ik weet heel zeker velen van onze wijk- en 
gemeentegenoten) ongenoegen te verwoorden moet ik 
even terug gaan in de historie. Enige jaren geleden heb 
ik, samen met vele anderen, mij ingezet om te komen tot 
een parkeerregime dat de goedkeuring kon wegdragen 
van zeer veel bewoners. Ik weet nog goed de avonden 
met hoorzittingen en discussieavonden met de plaat-

selijke politieke vertegenwoordigers. Veel tijd hebben wij 
besteed aan het verzamelen van meningen, handtekeningen 
en andere manieren om tot een goed doordacht resultaat te 
komen. Zeer blij waren wij met het ingestelde systeem van 
vergunningen en men zag duidelijk de waarde in van het 
betalen voor een gegarandeerde plek in de eigen woonwijk. 
Want is dat niet wat men wenste, je auto kwijt kunnen in 
de omgeving van je huis? 

Natuurlijk leven wij ook van toeristen maar hoort men niet 
het belang van de eigen inwoners die hier het hele jaar 
wonen, werken en vooral belastingen betalen te laten pre-
valeren boven hen die toch ook op andere plekken hun auto 
kunnen parkeren? Als ik naar een andere plaats ga moet ik 
toch ook betalen voor een parkeerplek? Tenzij je kiest om die 
plaats op een andere manier te bereiken. Er is in Nederland 
1 badplaats met een treinverbinding en dat is toevallig 
Zandvoort. Maar omdat verreweg de meeste toeristen met 
de auto hier naar toe komen, begrijpt u de hoerastemming 
toen het vergunningenbeleid werd ingevoerd.

Alleen de handhaving van bovengenoemd beleid was 
huilen met de pet op. Ontelbare keren heb ik getracht 
dat onder de aandacht te brengen van de verantwoorde-
lijke personen in de gemeente. Heel vaak heb ik geuit dat 
de controle door de parkeercontroleurs niet voldeed. 
Onlangs maakte ik het voor de zoveelste keer mee. Om 
10.10 uur zet iemand zijn auto neer in de Secretaris 
Bosmanstraat en om 16.00 rijdt hij lachend weg. Lekker  
gratis en geen controleur gezien. En wij bewoners maar 
betalen en zoeken voor een plekje. Maar ja, waarom 
controleren? Die simpele wijkbewoners hebben toch al 
betaald in januari en bij de meters op de boulevard en 
in het dorp kan er nog geld verdiend worden aan de 
niet betalende parkeerders.

Er moet niet worden getornd aan het huidige vergun-
ningenstelsel. Ik denk dat het eerder een speerpunt is 
om aandacht te geven aan de handhaving en controle 
van het huidige beleid, in plaats van de bewoners dwars 
te zitten door een verworven (betaald recht) weer af 
te nemen.

Hoogachtend, J.A. van den Oever

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl Vervolg gemeentelijke publicatie week 43 

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

Volgende week in deze krant een uitneembare bijlage 
‘De begroting in één oogopslag’
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Voetbal	(zondag) Voetbal	(zaterdag)

Zandvoort bekert niet verder

In het eerste kwartier leek het 
gehavende Zandvoort tegen een 
grote nederlaag op te lopen. De 
Zandvoorters hadden door bles-
sures een beroep gedaan op een 
paar junioren die zich echter 
geenszins het kaas van het brood 
lieten eten. In de openingsfase 
werd doelman Mathijs Mans 
veel onder vuur genomen en in 
de vijfde minuut was hij kans-
loos op een fraaie schuiver, 1-0. 
Zandvoort zocht naar een goede 
afweer en de Haarlemmers kre-
gen reële kansen om verder uit 
te lopen. Aangezien doelpun-
ten uitbleven kreeg Zandvoort 
echter steeds beter grip op 

het spel. Soms werd er door de 
Zandvoortse formatie stevig 
ingegrepen, wat een aantal te-
rechte gele kaarten opleverde. 
Ripperda deed daar niet voor 
onder maar de scheidsrechter 
weigerde vooralsnog een kaart 
aan een van de Haarlemmers uit 
te delen.

In de tweede helft was het an-
ders en moest de man in het 
zwart wel een paar keer geel 
uitdelen aan Ripperda wegens 
grove tackles. Zandvoort gaf in 
de tweede helft in eerste instan-
tie niets meer weg. Mans stond 
steeds op de goede plek en ook 

Het zondagelftal van SV Zandvoort is door derdeklasser Rip-
perda uit de beker gestoten. Al na vijf minuten stond de 
uiteindelijke 1-0 nederlaag op het scorebord. Tegen het een 
klasse hoger geklasseerde Ripperda gaf Zandvoort vooral in 
de tweede helft goed partij.

Martijn Paap speelde een puike 
wedstrijd. Toen in de slotfase 
Zandvoort meer risico’s ging ne-
men door Marc Hoppe naar vo-
ren te sturen, kregen ze de kans 
op de gelijkmaker. Faisel Rikkers 
knalde echter tegen de doelman 
op. Hoppe schoot even later een 
vrije trap over het doel en daar-
bij bleef het, aanvallend.

Door het aanvallende spel van 
de Zandvoorters kreeg Ripperda 
in de slotfase heel veel ruimte 
en ook nog een paar mooie kan-
sen. De stand onderging echter 
geen wijziging meer zodat de 
Zandvoorters uitgebekerd zijn. 
Het spel was van dusdanig ge-
halte dat het weer hoop geeft 
voor de volgende wedstrijden 
en dat is te beginnen zondag 
met de competitiewedstrijd 
tegen koploper United/Davo in 
Haarlem.

Sprankelend SV Zandvoort 
walst over tegenstander heen

Op de bank had assistent-trai-
ner Frits Keur de touwtjes in 
handen gekregen. Hoofdtrainer 
Pieter Keur was afwezig want 
hij speelde de memorial-wed-
strijd bij Spartak Moskou met 
oud-Haarlem.

Zandvoort begon uiterst ge-
concentreerd aan deze be-
langrijke wedstrijd. De eerste 
de beste aanval leverde dan 
ook het eerste doelpunt van de 
wedstrijd op. Een voorzet van 
één van de uitblinkers, Nigel 
Berg, kwam pardoes voor de 
voeten van Robin Castien die 
een vliegend schot afleverde 
dat ZCFC-doelman Simeon 
den Uil alleen maar gehoord 
kon hebben, 1-0. Nauwelijks 
drie minuten later konden de 
Zandvoort-supporters weer 
juichen. Een prachtige vrije 
trap van Sven van Nes beland-
de op de blonde krullen van 
Bas Lemmens die alleen maar 
achterover hoefde te koppen 
om de doelman weer de gang 
naar het net te laten maken, 
2-0. Hierna was het eigenlijk 
alleen maar Zandvoort wat de 
klok sloeg. Veelal opererend 
vanaf de flanken werden de 
spitsen veelvuldig bediend. 
Alleen was de weg naar een 
grotere voorsprong meestal 
versperd door de keeper, het 
houtwerk of een niet juiste 
richting. Met name Ferry Boom 
had zich onsterfelijk kunnen 
maken, maar hij had duidelijk 
een offday.

Een sprankelend voetballend zaterdagelftal heeft niets heel 
gelaten van ZCFC. Met de 4-1 nederlaag mochten de gasten 
uit Wijdewormer nog van geluk spreken. Het had net zo goed 
8-1 kunnen worden! De wedstrijd, die oorspronkelijk op 29 
september gespeeld had moeten worden, was van grote im-
portantie voor de ranglijst. De winnaar zou namelijk de derde 
plaats in gaan nemen. 

Autosport Basketbal
Van Riet verspeelt titel in DunlopSportMaxxClioCup

De teamgenoot van Michael 
Bleekemolen, Pim van Riet, 
leek de titel in de Dunlop-
SportMaxxClioCup naar zich 
toe te kunnen hengelen, nadat 
in de eerste race zijn naaste 
concurrent Tim Buijs met 
een kapotte dynamo de strijd 
moest staken. Van Riet won 
en kon daardoor zijn achter-
stand ombuigen in een kleine 
voorsprong. In de tweede race 
bleek de ervaren Van Riet te 
gretig. Hij wilde Wilco Becker 
in de Marlborobocht voorbij, 
maar beschadigde daarbij 
zijn linkervoorwiel. Voor de op 
dat moment opkomende Tim 
Buijs was het toen nog een 
koud kunstje om alsnog de ti-
tel weg te kapen. Buijs werd in 
de tweede race tweede achter 
Sebastiaan Bleekemolen.

BRL series
Het was toch al een prima 
Bleekemolen weekend, want 
broer Jeroen deed van zich 
spreken in de BRL V6. In de 
eerste race had Bleekemolen 
geluk door het wegvallen 
van Sandor van Es.  Daardoor 
kwam de safety car in de 
baan en bij de start wist hij 
Donald Molenaar te verschal-
ken. Zandvoorter Danny van 
Dongen legde beslag op de 
derde plaats. Bij de BRL light 
werd Gaby Uljee eerste, ge-
volgd door Zandvoorter Theo 
Stor en Marijn van Kalmthout. 
In de tweede race had Jeroen 

Bleekemolen het relatief 
gemakkelijker. Na het op-
nieuw wegvallen van Van Es 
en later ook Molenaar, wist 
Bleekemolen andermaal 
de winst op te strijken. Nu 
werd Donny Crevels tweede 
en Christiaan Frankenhout 
derde. Het leek er even op dat 
Danny van Dongen die derde 
plek mocht halen maar door 
een onsportief inhaalmoment 
bij Jacky van der Ende werd na 
de finish de Zandvoorter nog 
een penalty toegekend, Van 
Dongen v ie l 
daardoor te-
rug naar de 19e 
plaats. Bij de BRL 
light was het 
Henry Zumbrink 
die de race won 
voor Gaby Uljee. 
Theo Stor werd 
derde. Al met 
al werd Donald 
Molenaar kam-
pioen bij de BRL 
V6.

Zandvoorter 
belandt in 
ziekenhuis
Tim Coronel was 
de man tijdens 
het  BMW130i 
cup weekend. 
BMW Nederland 
gaat langer door 
met deze serie, 
waardoor het 
spektakel ge-

Het laatste raceweekend herbergt altijd veel spanning. Zijn 
het niet de rijders die ervoor zorgen dan is het wel een foto-
graaf die daarvoor zorgt. De fotograaf met hesje nummer 106 
zal de Formido Finaleraces nog lang heugen. Voor de aanstor-
mende Tim Coronel besloot hij even na de Gerlachbocht over 
te steken, met een ternauwernood goed aflopende situatie 
tot gevolg. 

Eerste winst Lions dames

Al in de eerste periode kon The 
Lions de score met 8-18 aan de 
positieve kant houden. Vooral 
door het sterke spel van de 
steeds beter spelende Johny 
Mills was bij de basketwisse-
ling een voorsprong van zestien 
punten opgebouwd. De 20-36 
voorsprong smolt echter in 
derde periode weg als sneeuw 
voor de zon. BV Hoofddorp her-
vond zich in die derde periode 
en kwam terug tot 41-48.

In de laatste periode sloegen 
de Zandvoortse dames echter 

Het damesbasketbalteam van The Lions heeft de eerste overwin-
ning behaald. In de uitwedstrijd tegen Hoofddorp werd het zon-
dagmiddag 53-63 voor het team van coach Johan Beerepoot.

opnieuw toe en de voorsprong 
werd door het spelen met veel 
strijdlust weer op tien punten 
verschil gebracht. Uiteindelijk 
kwam een 53-63 eindstand in het 
voordeel van The Lions als eind-
stand op het bord. Martina Loos 
met 16 punten en Johny Mills 
met 13 waren de productiefste 
speelsters aan Zandvoortse 
zijde. Johan Beerepoot was na 
afloop een tevreden man. “Het 
was een zwaarbevochten zege 
in een forse partij, maar hij is 
verdiend”, vond de coach van 
The Lions.    

Jeroen Bleekemolen en Danny van Dongen 1e en 3e bij de BRL race 
(links op de foto de kampioen Donald Molenaar)                       Foto: Chris Schotanus

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Auto Strijder
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Heeren
Etos

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Kroon Mode
Laurel & Hardy
Netexpo Internet  BV
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame
Sandbar
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
 

waarborgd blijft. Ricardo van 
der Ende werd kampioen. Jan 
Lammers wilde teveel in de eer-
ste race en verremde zich in de 
Tarzanbocht. Hij nam Duncan 
Huisman mee en dat kostte 
Lammers een ‘drive through pe-
nalty’. In de tweede race werd 
Lammers vijfde. Ron Swart 
beleefde geen plezierig week-
end. Swart stuiterde bij het 
opkomen van het rechte stuk 
linksaf de bandenstapel in werd 
daarna nog een keer terugge-
katapulteerd de andere kant 
op. De Zandvoorter brak zijn 
arm op twee plaatsen en hield 
er tevens een ribfractuur aan 
over. Een andere Zandvoorter, 
Dillon Koster, werd vijfde in de 
eerste race maar had pech in 
de tweede, waardoor Rintje 
Ritsma de enige werd die de eer 
van het Zandvoortse raceteam 
hooghield. De Fries werd een 
keer tweede en een keer derde 
in de Drivers Cup.

In de Seat Cupra Cup wist de 
equipe van Ronald Morien 
en Ferry Duivenvoorde de ti-
tel binnen te slepen voor de 
landmachtequipe van Sheila 
Verschuur en Sandra van der 
Sloot. In de Formido Suzuki 
Swift Cup stond niets meer op 
het spel. In de Ladies Cup won 
Suzanne Jager voor de eerste 
keer haar race.

Biljart

Ook de tweede helft toonde 
het schitterende spel van 
de eerste helft. Sprankelend 
voetbal van onze plaatsge-
noten zorgde voor veel kan-
sen die echter niet werden 
benut. In de 61e minuut was 
het eindelijk raak voor Boom. 
Een schitterende voorzet van 
Berg werd door de hardwer-
kende Max Aardewerk door-
gekopt naar Boom, die raak 
kopte in de uiterste hoek, 3-0. 
Het enige tegendoelpunt van 
de dag kwam twee minuten 
later. Een ongelukkige uittrap 
van de nog steeds in goede 
vorm stekende doelman 
Michel van Kampen werd niet 
goed door de Zandvoortse ver-
dediging verwerkt waardoor 
ZCFC de eer had gered. De ker-
sen op de taart kwamen vlak 
voor tijd van invaller Jaymie 
Heesemans. Een zeer correct 
fluitende arbiter legde de 
bal op de penaltystip na een 
tackle van een verdediger op 
Boom. Gedecideerd schoot 
Heesemans de 4-1 binnen. 

Zandvoort moet nu alleen 
DVVA en Young Boys, dat 
zaterdag met 0-5 bij Reiger 
Boys won, voor laten gaan. 
Volgende week wacht de 
zware uitwedstrijd tegen het 
één plaats lager genoteerde 
Monnickendam. Als er dan 
gespeeld wordt als afgelopen 
zaterdag zouden de punten 
wel eens in Zandvoort terecht 
kunnen komen.

Nigel Berg was weer goed op dreef 

Voetbal	
Mooie loting HD-cup

De tegenstanders voor de 
beide selectie-elftallen van SV 
Zandvoort in de strijd om de 
Haarlem Dagbladcup zijn be-
kend. Het zaterdagelftal van 
trainer Pieter Keur zal thuis 

tegen het Olympia Haarlem 
(zondag 4e klasse) van oud-
Zandvoorttrainer Rob Buchel 
aantreden. De mannen van 
zondagtrainer Berry Buytenhek 
krijgen het een stuk moeilijker. 

Eveneens in een thuiswed-
strijd moeten zij aantreden 
tegen zondag eersteklasser 
Stormvogels/Telstar. De wed-
strijden staan gepland voor 6, 7 
of 8 november aanstaande.

Stroef begin 10e driebandentoernooi

Na de eerste wedstrijden van 
het toernooi, dat dit jaar voor 
de tiende keer gehouden wordt 
en dus zijn tweede lustrum 
viert, staat café Bluys boven-
aan. De cafés Oomstee en De 
Lamstrael zijn respectievelijk 
tweede en derde. Op de indivi-
duele ranglijst bezetten Louis 
van der Mije (Oomstee), Joop 
Keet (Oomstee), Chris Alke (‘De 
Lip’) en Theo Keur (Bluys) de eer-
ste vier plaatsen. Morgenavond 
26 oktober wordt in café Alex 

d e  t w e e d e 
ronde van het 
Driebanden-
toernooi gespeeld.

Competitie
In de competitie doet het 
driebandenteam van café 
Oomstee het ook goed. 
Afgelopen woensdag werd 
het team van ‘De Flapcan’  
uit  Haarlem met  6 -10  
verslagen. Na zes van de 
tweeëntwintig speelronden  

De caramboles waren schaars tijdens de eer-
ste ronde van het Driebandenkampioenschap 
van Zandvoort. Ondanks de gezellige en bil-
jartvriendelijke sfeer in café Oomstee konden 
slechts vier van de vierentwintig spelers hun 
normale niveau halen.

werd slechts twee keer  
gelijkgespeeld, de overige 
wedstrijden werden in over-
winningen omgezet waar-
door het team van onze 
plaatsgenoten op een schitte-
rende tweede plaats staat. De 
eerstkomende thuiswedstrijd 
is op donderdag 8 november 
aanstaande. De wed strijd be-
gint om 20.00 uur.

De eerste stoot van Michiel Ottho

De kampioen in de BMW cup, Ricardo van der Ende,
maakt een handstand op het dak van zijn auto na het
behalen van het kampioenschap     Foto: Chris Schotanus

Handbal
Opnieuw verlies handbalsters

Het begin was voor ZSC dat via 
Suzanne Zwemmer de score 
opende. Na de openingstref-
fer ontspon zich een gelijkop-
gaande strijd, die mede door 
het sterke optreden van keep-
ster Lucia v.d. Drift een 5-5 rust-
stand opleverde. In de tweede 
helft wist Legemeervogels snel 
op een grotere voorsprong te 
komen. De achterstand verklei-
nen bleek deze keer door het 
gebrek aan voldoende wissels 
niet meer mogelijk. ZSC wist 

Een gehavend eerste damesteam van ZSC heeft het eerste deel 
van de veldcompetitie niet met een positief resultaat kunnen 
afsluiten. De uitwedstrijd tegen Legmeervogels 2 in Uithoorn 
werd in de tweede helft door gebrek aan ‘mankracht’ na een 
5-5 stand bij rust uiteindelijk met 14-8 verloren.

na de rust nog slechts drie keer 
te scoren, waar Legmeervogels 
nog negen keer het net vond. 
Romena Daniëls trof namens 
ZSC vier keer doel. Suzanne 
Zwemmer (2), Laura Koning 
en Anieck de Buijzer maakten 
het totaal van acht treffers 
vol. Komende zondag begint 
ZSC aan de zaalcompetitie 
met een thuiswedstrijd tegen 
Zaanstreek. De aanvang in de 
Korverhal is zondagochtend al 
om 10 uur.
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 WILHELMINAWEG 10 ZANDVOORT
•  In het groene hart gelegen zeer charmante en stijlvol   
 gerenoveerde half vrijstaande woning
• Fraai aangelegde voortuin, achtertuin op het zuiden 
• Royale U-vormige woonkamer met openhaard, 
 ruime moderne woonkeuken, 5 slaapkamers en 
 moderne badkamer
• L-vormige garage/hobbyruimte en oprit voor 
 meerdere auto’s   
• Woonopp. ca. 230 m2, perceelopp. 472 m2 

 DR. C.A. GERKESTRAAT 75 ZANDVOORT
• Nabij de zuidduinen gelegen ruime 2-onder-1-kapwoning
• Tuin met schuur, achterom en parkeren op eigen terrein
• Lichte woonkamer met openhaard, open keuken, 
 4 royale slaapkamers en 2 badkamers
• Goed onderhouden woning v.v. licht kleurgebruik, glad   
 stucwerk en hardhouten kozijnen
• Woonopp. ca. 140 m2, perceelopp. 137 m2

Vraagprijs: � 337.500,- 

 DR. C.A. GERKESTRAAT 89 RD ZANDVOORT

Vraagprijs: � 825.000,-

 JAC. V. HEEMSKERCKSTRAAT 11 ZANDVOORT
• Uitstekend onderhouden voormalig 
 4-kamerappartement met zonnig balkon en zeezicht
•  Zeegerichte woonkamer en woonkeuken,
 2 slaapkamers, moderne badkamer met o.a. ligbad
•  Gelegen op 1e verd. van recent gerenoveerd complex   
 met lift en eigen parkeerterrein
•  Eventueel ruime inpandige garage te koop 
•  Woonopp. ca. 90 m2

•  Nabij de zuidduinen gelegen 30er jaren bovenwoning 
 met ruime zolderverdieping
•  L-vormige woonkamer met erker, haard en openslaande  
 deuren naar het balkon, originele keuken
•  3 slaapkamers en originele badkamer
•  De woning dient gemoderniseerd te worden
•  Woonoppervlakte ca. 86 m2

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 24 ZANDVOORT
•  Vrijstaande karakteristieke 20er jaren woning met garage  
 en oprit, gelegen nabij strand en centrum
• Dit voormalige pension beschikt o.a. over 9 slaapkamers,  
 woonkamer, eetkamer en ruime zolder 
• Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om   
 weer de uitstraling te krijgen die het verdient
• Woonoppervlakte ca. 165 m2

 TJERK HIDDESSTRAAT 117 ZANDVOORT
• Verrassend en comfortabel 3-kamerappartement   
 (verbouwd naar 2) op de 7e verd. gelegen
• Woonkamer, moderne openkeuken, eetkamer, 
 lichte badkamer met douche en 1 slaapkamer 
• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Gebouw is v.v. een liftinstallatie
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: � 169.000,-

Vraagprijs: � 374.900,- 

Vraagprijs: � 595.000,- Nieuwe prijs: � 190.000,- 

De nieuwe woninggids is weer uit
 en wordt de komende dagen huis aan huis verspreid!

Heeft u deze nog niet ontvangen?
Loop gerust bij ons binnen voor een gratis exemplaar!

We zijn dagelijks (maandag t/m vrijdag) geopend 
van 8:30 uur tot 17:30 uur.

CVL_Adv_ZC0743.indd   1 23-10-2007   13:13:29



Geldig t/m zondag 4 november

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	 Roomboter	banketstaaf	met		
	 100%	amandelspijs	€ 4.95
•	 Oerdonker,	zeer	donker	brood, 
	 zonder	hele	korrel	€ 2.50

Vervolg zie pagina 3

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

De eerste circa zes weken dat 
Meijer als burgemeester van 
Zandvoort heeft gewerkt zijn 
min of meer ongemerkt voorbij 
gegaan. “Het is me meegeval-
len. Natuurlijk word je in eerste 
instantie geleefd. Iedereen zit 
te wachten tot je er bent, de 
nieuwe burgemeester. Een situ-
atie van ‘de koning is dood, leve 
de nieuwe koning’. Er hebben 
zich in die periode geen rare 
dingen voorgedaan en ik ben 
ook niets abnormaals tegen-
gekomen. Er gebeurt hier elke 
dag wel wat. Vergeleken met 
mijn andere twee burgemees-
terschappen is dit net even iets 
pittiger. Volgens mij ligt dat 
aan de plaats zelf: de ligging, 
de omgeving en de bijzondere 

Burgemeester Niek Meijer is klaar voor de eerste raadsvergadering onder zijn leiding

Zandvoort heeft. En daar hoort 
alles bij. Zandvoort is een merk, 
het staat ergens voor”, zegt de 
man die komend jaar zelf in 
onze badplaats gaat wonen.

Toekomst
De nieuwe burgervader heeft 
zich nog geen beeld kunnen 
vormen over een eventueel 
samengaan in de toekomst 
met de buurtgemeenten. Zelf 
heeft hij in zijn eerste gemeen-
te Wognum een fusie meege-
maakt met Medemblik. “Een 
fusie of samengaan komt pas 

Burgemeester kijkt uit naar zijn eerste raadsvergadering

Nieuw in ons assortiment:
Div. soorten cake 
Div. soorten Herfst chocolade, 
ook in kado verpakking
Amandel speculaas

Zijn eerste vergadering als 
voorzitter van de Zandvoortse 
gemeenteraad is meteen een 
pittige. Op de agenda staat pro-
minent de Planbegroting 2008 
maar als eerste mag Niek Meijer 
twee tijdelijke gemeenteraads-
leden installeren. Ondanks de 
importantie van de vergadering 
kijkt hij er wel naar uit.

in beeld op het moment dat 
je merkt dat je als openbaar 
bestuur niet meer op een fat-
soenlijk niveau kan inspelen op 
de zaken die inwoners van je 
verlangen. Dat is de enige dis-
cussie die dan gevoerd moet 
worden.”

1111

De Mannetjes

Nationaal schoolontbijt

‘Nog even en ze blijven 
ook slapen op school’

kenmerken. Dan moet je ook 
denken aan toeristen, evene-
menten en de mentaliteit van 
de inwoners. Het is me eigen-
lijk meegevallen”, kijkt hij terug 
op zijn start in Zandvoort.

Zandvoort is een merk
Volgens Meijer moet je ervoor 
kiezen om in Zandvoort te gaan 
wonen. “Iemand die puur de 
rust zoekt, zal niet in Zandvoort 
gaan wonen. Zandvoort is na-
melijk een uitgesproken plaats. 
Volgens mij maak je dus een 
keuze voor de uitstraling die 

Zandvoortse 
Courant 

6 en 7 november – gemeenteraad 
vergadert over de Begroting 2008
In deze krant: 
de Begroting in één Overzicht.
U weet meteen over welke zaken  
de raad beslissen gaat. 

Praat mee over de toekomst.
Doe mee met de Toekomstavond  
op 12 november.
In de gemeente-advertentie leest  
u er meer over

Actueel P5 Zandvoort ‘over 25 jaar’
3e jaargang • nummer 44 • 1 november 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Actueel P9 Parkeervisie GBZ
Nieuw! P15  50 plus pagina

Uitneembare bijlage P11 t/m 14 Begroting 2008
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… loopt het over 25 jaar nog wel 
los. Daarmee bedoel ik: de her-
ten. Voor een uitstapje naar de 
overkant is er dan het ecoduct. 
Daar dacht ik opeens aan toen 
ik niet kon slapen omdat de 
vraag van wethouder Bierman 
“Hoe ziet Zandvoort in 2025 er-
uit?” door mijn hoofd spookte. 
Tegelijk werd ik met mijn neus 
op de feiten gedrukt. Want over 
25 jaar ben ik een rimpelig ap-
peltje óf ik ben al aan het he-
melen. 

Na mijn zoveelste draai in bed 
doemt Zandvoort 25 jaar terug 
voor me op. In mijn belevenis 
was het destijds een knus 
dorpje. Iedereen kende ieder-
een. Met buurtwinkeltjes en 
voor de kinderen leefbare stra-
ten. Geen gezeur over geluids-
overlast of verdwenen flora. 
Leuke evenementen in het 
dorp en strand en geen last van 
geparkeerde auto’s en agressie 
op straat. Stress kwam niet in 
het woordenboekje voor. Geen 
computers, Internet, mobieltje. 
Maar hallo Nel? De bedoeling 
van alles is om niet achter maar 
vóóruit te kijken. Dus?

Over 25 jaar is het strand, 
vanwege de huidige klimaat-
verandering, verdwenen. De 
strandpaviljoens staan op hoge 
palen langs de bovenkant van 
de boulevard die omgetoverd 
is tot strand. Langs de kust 
loopt een weg met zijpieren. 
Daarmee is het dorp per boot 
bereikbaar. Terwijl over de dui-
nen een lightrail is aangelegd 
voor een beter bereik. Het cir-
cuit is foetsie, daarvoor in de 
plaats is een schitterende vil-
lawijk gekomen. Voor senioren 
een rustpunt om er te wonen! 
Trouwens de naam Zandvoort 
is allang in Bloemvoortstede 
veranderd omdat we onder-
tussen gefuseerd zijn met de 
omliggende plaatsen. Geen 
burgervader meer en de 
Zandvoortse ambtsketen met 
zilveren visjes wordt alleen tij-
dens de monumentdagen uit 
de kluis gehaald. Tot slot is het 
Raadhuis één groot museum 
geworden met een eeuwig-
durende expositie: Zandvoort 
2025, van iets naar niets. 

Nel Kerkman

Volgens mij…

Cartoon  Hans van Pelt

Italiaanse 
zustergemeente
Zandvoort heeft in het ver-
leden onder burgemeester 
Rob van der Heijden diverse 
initiatieven ontplooid waar 
het gaat om samenwerking 
met gemeenten in het bui-
tenland.

Een poging om te komen 
tot een samenwerking 
met een gemeente in Zuid-
Engeland kwam niet van de 
grond. Wel die in het kader 
van de ontwikkeling van 
voormalig Joegoslavië met 
de Kroatische plaats Bilje. 
Diverse delegaties brachten 
over en weer bezoeken. Dit 
contact is enkele jaren gele-
den om meerdere redenen 
verbroken.

Burgemeester Niek Meijer 
kreeg vorige week bezoek 
van zijn voorganger Rob 
van der Heijden, die in zijn 
functie van voorzitter van 
de Rotaryclub Zandvoort 
geschenken kwam aanbie-
den namens burgemeester 
Stefano Bigaroni van het 
Italiaanse Narni. Rotary ver-
tegenwoordigers Peter Keller, 
Willem Jubels en Jerre Zorge 
brachten in april een bezoek 
aan de Italiaanse gemeente. 
De Italiaanse collega van 
Meijer schreef in bijgaande 
brief vol lof over de contac-
ten met de mannen van de 
Rotary en stelde voor na  te 
denken over de mogelijkheid 

dat Narni en Zandvoort in de 
toekomst zustergemeenten 
zouden worden. Een leuk 
voorstel, waarbij echter de 
vraag gesteld moet worden 
wat de beide plaatsen elkaar 
te bieden hebben. In het ver-
leden is vaak gesproken over 
samenwerking op het gebied 
van toerisme en Europese sa-
menwerking. De plaats Narni 
heeft op het eerste gezicht 
geen toeristische functie 
en de kritische beschouwer 
zal weinig waarde zien voor 
het algemeen belang van 
Zandvoort. Het is afwach-
ten hoe vanuit Zandvoort op 
het Italiaanse verzoek gerea-
geerd zal worden. 

Foutieve berichtgeving 
leidt tot verkeerd bericht
Het bericht vorige week in 
deze krant dat de rijrich-
ting rondom de Cornelis 
Slegersstraat zou zijn terug-
gedraaid, was niet correct. 
Vanuit de gemeente was een 
bericht uitgegaan dat deze 
terugdraaiing al geschiedt 
zou zijn. Dat bleek echter niet 
het geval. Pas enkele dagen 
later werd het bericht via 
de gemeentelijke website 
genuanceerd. Het verkeers-
besluit is wel genomen maar 
nog niet uitgevoerd. Wij bie-
den onze excuses aan voor 
de verkeerde berichtgeving. 
Wanneer de werkzaamhe-
den wel worden uitgevoerd 
is bij ter perse gaan van deze 
krant nog altijd niet bekend. 

Rondom 
het Raadhuis

Bijzondere vergadering
De gemeenteraadsvergade-
ring van komende week, over 
de begroting, is voor Meijer 
in meer dan één opzicht een 
bijzondere. “Het is een verga-
dering waaruit moet blijken 
waar we het komende jaar 
aan gaan bouwen. De cijfers 
staan los van de inhoud van 
de vergadering. Voor mij zal er 
extra spanning zijn. De eerste 
keer in een nieuwe omgeving, 
allemaal nieuwe mensen en 
we zullen aan elkaar moeten 
wennen. Natuurlijk heb ik 
een eigen stijl van vergaderen 
maar als ik die op 17 verschil-
lende mensen loslaat dan 
wordt het feest. Je moet goed 
opletten en signalen oppak-
ken. Je stapt op in een lopende 
trein. Ik zou wel mijn accen-
ten willen leggen maar dat 
komt volgend jaar wel. Waar 
het nu om gaat is dat wij de 
begroting inzichtelijk maken 
zodat de raad heldere keuzes 
kan maken”, zegt Meijer die 
niet of nauwelijks invloed op 
de komende begroting heeft 
kunnen uitoefenen.
 
Agenda raadsvergadering
De raadsvergadering van 6 en 
7 november zal bijna volledig 
in het kader van de begro-
tingsbehandeling en de alge-
mene beschouwingen van de 
politieke partijen staan. Toch 

wordt er van de ‘normale’ gang 
van zaken afgeweken omdat 
twee tijdelijke raadsleden 
geïnstalleerd zullen worden. 
Dick Suttorp zal voor de derde 
keer Peter Boevé vervangen in 
de fractie van OPZ. Astrid van 
der Veld zal de zetel van Joke 
Draijer (GBZ) innemen, die drie 
maanden met ziekteverlof is. 

Tijdsduur
Om een ellenlang verhaal tij-
dens de algemene beschou-
wingen te voorkomen, heeft 
de griffie een tijdsschema op-
gesteld. Voorgesteld word een 
spreektijd van zeven minuten 
per fractie te hanteren. Daarna 
zal het college veertig minuten 
de tijd krijgen om de vragen 
uit de eerste termijn te beant-
woorden. Vervolgens zal tijdens 
een kleine pauze gelegenheid 
zijn om de nieuwe raadsleden 
te feliciteren. Tijdens de twee-
de termijn kunnen de fracties 
hun amendementen en moties 
indienen waarna er vanaf 23.05 
uur tot donderdag geschorst 
zal worden. Ook in de tweede 
termijn is er zeven minuten per 
fractie beschikbaar. Donderdag 
gaat de tweede termijn van 
de fractie door, gevolgd door 
weer veertig minuten voor 
het college. Na een pauze zal 
er gestemd worden over de 
voorstellen van college en de 
fracties.

Familieberichten

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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22.44
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22.54
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water

Moderne praktijk, 
nu een half jaar op 
nieuwe locatie.

 Tandartsenpraktijk van der Bend & de Wee
Korte Kleverlaan 38 - 2061 EE Bloemendaal 

023-5270027
www.tandartsenbloemendaal.nl
info@tandartsenbloemendaal.nl 

Aanname van 
nieuwe patiënten 
mogelijk

Per direct zoeken wij 
een bezorger voor de wijk

Zandvoort Noord
Bespreek de mogelijkheden of  
meld u aan bij ZVO Verspreiders,  
tel. 06-1139 1478
of mail uw gegevens naar 
info@zvo-verspreiders.nl 

Het is goed zo

Onze lieve schat is overleden

Gerdina Maria Egas – Kroese
Gerry

* 31 augustus1924      † 28 oktober 2007 

 Wouter Egas

 Gerry en Jan
  Sven en Laura, Jamie
  Sten en Isabel, Lucas

 Dicky en Koos

 Erly
    Youri

 Wouter en Marieke
  Daphne, Wouter

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op 
donderdag 1 november van 19.00 tot 20.00 uur in 
het Uitvaartzorgcentrum aan de Tollensstraat 67 
te Zandvoort.

De begrafenis vindt plaats op vrijdag  
2 november om 11.00 uur op de Algemene 
Begraafplaats te Zandvoort, eveneens 
Tollensstraat 67.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres: 
W. Egas, Vuurboetstraat 10, 2042 AC Zandvoort

no
vn

ov
no
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 Evenementen Agenda
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Week 44 • 2007
November
Happytune en easyjazz: vrolijke 
jazzklanken bij Take Five aan Zee. Het 
Mainstream Jazzcombo verzorgt 
vanaf 16.00 uur een optreden
Circuit Park Zandvoort: Zandvoort 
500 (Dutch Winter Endurance Series) 
Rondje Dorp: Jaarlijkse speurtocht 
langs 13 cafés. Aanvang 14.00 uur
WNF ‘leven in zee’ campagne: Duik 
mee in de Noordzee. Om 14.00 uur op
strand ter hoogte van Center parcs
Historie Kostverlorenpark: 
Genootschap Oud Zandvoort en de 
openbare bibliotheek Duinrand 
presenteren: ‘Oh, wat een heerlijkheid’. 
Bibliotheek Duinrand. 
Aanvang 14.30 uur, toegang is gratis

Bakker sponsort schoolontbijt

Alle 280 kinderen van de Oranje Nassau school hebben woens-
dagochtend gezamenlijk het ontbijt op school genuttigd. Bakker 
Bertram van het Raadhuisplein had dit in het kader van het 
Nationaal Schoolontbijt gesponsord. Met deze landelijke actie 
wil het Voorlichtingsbureau Brood erop wijzen dat het ontbijt de 
belangrijkste maaltijd van de dag is. Totaal deden 2000 scholen 
mee aan het ontbijt.
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Zandvoort: ‘over 25 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)
Banken verplaatst

Na het uitermate succes-
volle volksdansen in augus-
tus, constateerde deze krant 
dat er twee banken op het 
Raadhuisplein staan die 
behoorlijk in de weg staan. 
Het voorstel destijds om ze in 
het verlengde van de kraam 
van Manfred de ‘leerboer’ te 
plaatsen, is afgelopen maan-
dag tot uitvoer gebracht. Nu 
kan dit deel van het plein 
voor meerdere doeleinden 
gebruikt gaan worden!

Herfstduik 
Ingeborg van Meggelen is 
van plan om op 4 november 
(rond 13.00 uur) 1000 men-
sen voor een duik in de zee 
op het Zandvoortse strand 
te krijgen met als doel een 
actie van het Wereld Natuur 
Fonds te ondersteunen. De 
actie gaat over het leven 
in zee wat op vele manie-
ren ernstig bedreigd wordt 
door overbevissing en bij-
vangst. Deelnemers aan de 
Herfstduik kunnen hierbij 
helpen. Voor iedere € 5 die 
zij bij elkaar plonzen, kan 
bijvoorbeeld al een schild-
padvriendelijke vishaak in de 
tonijnvisserij worden aange-
schaft. Voor iedere 25e deel-
nemer, die er daadwerkelijk is 
op 4 november, ligt een leuke 
verrassing klaar. Vermeld wel 
dat je via Netwerker van het 
jaar Challenge komt. Degene, 
die in de leukste of origineel-
ste outfit komt, krijgt een ook 
mooie prijs. Als je de duik te 
koud vind, mag je ook poot-
jebaden.

Agressieve hond
Twee weken geleden stond 

er in deze krant 
een advertentie 
met een oproepje 
aan alle honde-
neigenaren die 
hun huisdier in 
het duingebied 
van het Visserspad 
uitlaten. Een lang-
harige Hollandse 
herder, Max, blijkt 
het vooral voor-
zien te hebben op 

reuen maar ook puppies 
zijn niet veilig.  De hon-
deneigenaar is al menig 
keer aangesproken om 
zijn hond aangelijnd uit te 
laten. Maar helaas zonder 
resultaat. Het betekent dat 
hondenbezitters het ge-
bied mijden of altijd alert 
moeten zijn of Max, zonder 
enige aanleiding, honden 
aanvalt. Niet iedereen doet 
aanmelding bij de politie. 
Daarom kan er moeilijk 
actie worden ondernomen 
om de eigenaar van de 
hond een aanlijngebod op 
te leggen. De oproep om 
zoveel mogelijk meldingen 
binnen te krijgen is geen 
hetze tegen de hond maar 
men wil eventueel met hulp 
van een onafhankelijke 
hondengedrag-deskundige, 
kijken wat er aan de gevaar-
lijke situatie gedaan kan 
worden. Meldingen graag  
’s avonds na 18.00 uur op 
023-5715641.

Functie verlaten
Iemand die voor de ge-
meente een betrouwbare 
vraagbaak was, is Aaldert 
Stobbelaar. Al meer dan 43 
jaar is hij in diverse functie’s 
bij de gemeente in dienst 
geweest. Vooral bij de afde-
ling documentatie was hij 
het boegbeeld. Afgelopen 
dinsdag heeft Aaldert met 
een receptie afscheid geno-
men van zijn collega’s. De 
Stobbelaars kennende zal 
ook hij niet met zijn armen 
over elkaar zitten. U komt 
hem vast en zeker op sport 
of sociaal gebied ooit in het 
dorp tegen.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Haal met bloemen de
juiste sfeer in huis

Behang- en 
schildersbedrijf 

Arnold 
Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

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

Verloren: 
zondag 21-10 in 

Zandvoort, 
Gouden zegel-
ring, o/d plaat, 
gravering JVA. 

Grote emotionele 
waarde. 

Hoge beloning. 
Tel. 5715946

Gezocht: ervaren 
schoonmaakster, 

ca. 4 uur p.wk. 
Tel. 06-28787237

.................
Rozenobel Antiek 

vraagt te koop: 
meubelen,  

oud speelgoed, 
kristal, porselein,  
schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. 
Tel. 5731787, 

ook op zondag. 
Dinsdag gesloten. 

.................
Anna 

Meubelstoffeerderij. 
Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

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

Prijs: €15.
Tel. 5717639

.................
Woningruil: 

Aangeb. 3-Kamer app. 
1 hoog. Woonk., 

open keuken, 
balkon op zuiden. 
Gevr. 2 of 3-kamer 
woning met tuin. 
2 Min. van strand. 

Tel. 5719909

ZANDKORRELS

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

4

Zandvoort zoekt 
voor de Foodafdeling een dame 
die van 8.00- tot 10.00 uur 
’s ochtends wil meewerken 
met o.a. snijden en verpakken
van vleeswaren.

Lijkt het u wat, kom dan even langs en vraag
naar mevr. Kaspers of mevr. de Roode.

Ook voor zaterdaghulpen v.a. 16 jaar
hebben wij nog steeds plaats.

Tel.: 023-57 128 20

Studio Total Care biedt u 
een ruimte aan om als zelfstandig 
ondernemer(ster) een schoonheidssalon 
te starten. Heeft u interesse neem dan 
contact op met Feikje Bol.

Studio Total Care
Potgieterstraat 24- 2041 VJ Zandvoort                                              
Tel: (023)-5719633 / 0613023419

In het kader van de toekomstvisie die het college van de on-
dernemers en inwoners van Zandvoort wil horen, is vandaag 
Peter Tromp aan het woord. Tromp heeft zijn sporen in de  
ondernemerswereld en het culturele leven van Zandvoort 
ruimschoots verdiend.

“Zandvoort moet in de toe-
komst meer kwaliteit dan 
kwantiteit leveren. Dat kan 
alleen als iedere ondernemer 
daaraan een bijdrage levert. Op 
dit moment worden de lasten 
niet door iedereen gedragen 
en profiteert een meerder-
heid van de ondernemers van 
evenementen die een kleine 
groep collega’s organiseert en 
betaalt. Dat is in de toekomst 
niet vol te houden en dus lopen 
diverse evenementen gevaar”, 
zegt Peter Tromp, sinds 1981 
ondernemer in Zandvoort, be-
stuurslid van de Ondernemers 
Vereniging Zandvoort en be-
trokken bij tal van culturele 
manifestaties zoals Classic 
Concerts.

Reclamebelasting
“Iedereen zal mee moeten be-
talen en aangesloten zijn bij 
een ondernemersvereniging. 
Daarom zal er, wat ik noem, 
reclamebelasting geheven 
moeten worden. Deze belas-
ting moet door de gemeente 
geheven worden op alle open-
bare reclame-uitingen in de ge-
meente. Uit de opbrengst moet 

een fonds gevormd worden om 
evenementen financieel mo-
gelijk te maken. Iedereen die 
deze belasting moet betalen 
is tevens lid van een onderne-
mersvereniging, zoals nu OVZ. 
Door dat lidmaatschap heeft 
iedereen inbreng. Dan kunnen 
we misschien zomer en winter 
ieder weekend een evenement 
organiseren”, schetst Tromp 
hoe hij het voortbestaan van 
de evenementen wil waarbor-
gen of uitbreiden. Tromp beseft 
dat een deel van de gelden nu 
deel uitmaken van de precari-
oheffingen.

Keuzes maken
“Als we ook in de toekomst 
toeristisch-economisch iets 
in de melk te brokkelen wil-
len hebben, moeten we keu-
zes maken. Eén daarvan is de 
invulling van het Louis Davids 
Carré. Er moet een multicultu-
reel centrum komen waarin 
de huidige activiteiten, die nu 
in het Gemeenschapshuis en 
De Krocht worden gehouden, 
onderdak kunnen vinden. Ook 
het nieuwe interieur van de 
St. Agatha Kerk biedt culturele 

mogelijkheden”, schetst Tromp 
een ideale situatie.

Parkeergarage
Een keuze voor een parkeerga-
rage die voldoende plaats biedt 
aan omwonenden, winkelend 
publiek, toeristen, bezoekers 
van het multicultureel cen-
trum en mensen die werken 
in het centrum. “Als je dit als 
doelstelling hebt, dan zijn de 
600 parkeerplaatsen waar mo-
menteel over gesproken wordt, 
veel te weinig. Dat moeten er 
minimaal 1000 zijn”, stelt hij 
gedecideerd.

Bereikbaarheid
“Of we nu praten over de auto 
of het openbaar vervoer: er 
moet iets gebeuren. Een ‘light 
rail’, een intercity treinverbin-
ding en het doortrekken van de 
Zuid-tangent vanaf Schiphol 
met parkeergelegenheid bij 
het nieuwe Haarlem Stadion 
in Haarlem Zuid, vormen sa-
men met het doortrekken van 
de Herman Heijermansweg 
als onderdeel van een derde 
toegangsweg, zaken waar 
terdege over nagedacht moet 
worden”, heeft hij als visie over 
de bereikbaarheid van onze 
woonplaats.

Vergrijzing
“Belangrijk is ook de vergrij-
zing. Er zal ingespeeld moeten 
worden op de in 2018 te ver-
wachten terugloop van de be-
volking. In de regio is behoefte 
aan woonruimte voor studen-
ten. Als je deze groep een flat 
of andere woonmogelijkheid in 
Zandvoort biedt, snijdt het mes 
aan twee kanten. De jongeren 
hebben een prettige omge-
ving tijdens hun studietijd en 
bovendien maak je kans dat 
ze zich later gaan vestigen in 
Zandvoort”, besluit Peter Tromp 
zijn visie over ‘Zandvoort: over 
25 jaar’.

Peter Tromp: 
“Reclamebelasting een oplossing voor Zandvoort!”

Bij het zaterdagochtend programma ‘Goedemorgen Zandvoort’ van ZFM zijn er in het kader 
van de toekomstvisie twee gasten. Om 11.10 uur geeft Ger Cense, voorzitter van het Genoot-
schap Oud Zandvoort, zijn visie over de toekomst van Zandvoort. Iets later, om 11.45 uur, 
vertelt Paul Olieslager, voorzitter van de toneelvereniging Wim Hildering, hoe hij Zandvoort 
over 25 jaar ziet. Stem zaterdagochtend 3 november uw radio af op kabel 104.5 of FM 106.9.

Peter Tromp, een cultureel bewogen ondernemer
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Opening Jeugdhonk Pluspunt groot succes
Vorige week woensdag vond de feestelijke opening plaats van 
het jeugdhonk in Pluspunt voor kinderen uit groep 7 en 8 uit 
Zandvoort. Een gezellige drukke dag waar de kinderen ken-
nis konden maken met de verschillende activiteiten van het 
jeugdhonk.

Tijdens de opening was 
er van alles te beleven. Zo 
konden de kinderen zelf 
pannenkoeken bakken, 
cake versieren en spelletjes 
doen. Maar de voorkeur 
ging vooral uit naar inter-
net en Playstation. In de 
hippe en moderne woon-
kamer op de eerste etage 
werd een zangwedstrijd 
gehouden. Gewapend 
met een microfoon in de 
hand zongen de kinderen 
omstebeurt de songtek-
sten mee vanaf een groot 
beeldscherm. De sfeer zat er 
duidelijk goed in. 

Cool 
Wethouder Gert Toonen 
kwam ook even een kijkje 
nemen in het jeugdhonk. 
“Het is belangrijk dat kin-
deren onbevangen kunnen 
spelen. Het jeugdhonk en de 
buitenspeelplaatsen maken 
dit mede mogelijk. Daarom 
ben ik er ook hartstikke trots 
op”, aldus Toonen. 

Het jeugdhonk heeft gezien 
de vele positieve reacties ook 
een goede indruk gemaakt 
op de doelgroep. “Wauw, 

het ziet er mooier uit dan ik 
dacht. Ik vind het allemaal 
heel erg leuk. Ik wil hier wel 
vaker komen”, reageerde de 
twaalfjarige Ramzq Abdelaf. 
Zijn leeftijdgenootje Alex 
Müller was ook enthousiast. 
“Ik hoef me hier niet te ver-
velen. Er is echt van alles te 
doen. Cool!” 

Activiteiten 
Coördinator van het pro-
ject jeugdhonk bij Welzijns-
organisatie Pluspunt, Annet 
Bonder, is blij met de grote 
belangstelling. De reden dat 
ze voor groep 7 en 8 van de 
basisschool heeft gekozen 

wil ze graag uitleggen. “Deze 
twee groepen zitten in een 
fase waarin veel verandert. 
Het is een overgangsperiode 
van de basisschool naar het 

middelbare onderwijs. 
Hier krijgen ze de ruimte 
om zich te ontplooien. We 
willen deze kinderen een 
plek bieden om naar toe te 
gaan. Ze kunnen hier lek-
ker zichzelf zijn. Daarnaast 
is het een goede plek om 
leeftijdsgenootjes te ont-
moeten”, aldus Bonder.

Pluspunt 
Het jeugdhonk is open 
op maandag en woens-
dag van 15.00 uur tot en 
met 18.00 uur. De kos-
ten bedragen 2 euro per 
schooljaar voor een per-

soonsgebonden pas. Tijdens 
de openingsdagen kunnen 
de kinderen meedoen met 
de activiteiten of gebruik 
maken van de faciliteiten. 
Dit alles onder toezicht van 
vrijwilligers en een vaste me-
dewerker van het jeugdhonk. 
Naast de algemene activi-
teiten biedt het jeugdhonk 
nog een pluspunt. “We hou-
den de ontwikkeling van de 
kinderen bij. Ik kan gerichte 
activiteiten bieden door in 
te springen op hun wensen 
en behoeftes. Daarom is het 
belangrijk dat de kinderen 
zelf aangeven wat zij willen”, 
aldus Bonder.

Prijswinnares superfiets 
Emotion by Esprit

Op zaterdag 27 oktober vond 
de prijsuitreiking plaats van 
een superbike. De gelukkige 
was de 9-jarige Zandvoortse 
Romée Schnitz. Deze prijs 
werd beschikbaar gesteld 
via een landelijke actie, door 
het nieuwe trendy label voor 
jongvolwassenen ‘Outfitters 
Nation’ uit Denemarken. Dat 
merk is exclusief in Zandvoort 

verkrijgbaar bij Emotion by 
Esprit in de Haltestraat 10 A/B 
(Jupiter Plaza). Dit merk richt 
zich voornamelijk op meisjes 
tussen de 10 en 18 jaar, die 
hiermee hun eigen lifestyle 
kunnen creëren. Het ruime 
assortiment bevat, naast mo-
dieuze jeanswear en een luxe 
kledinglijn, ook hip ondergoed 
en fonkelende accessoires. 

Wim Gertenbach College: 
een vet gezonde school!

Het Wim Gertenbach College heeft in het voorjaar de keuze 
gemaakt om de meest gezonde Voortgezet Onderwijsschool 
van Nederland te worden. In het schoolplan 2007-2011 is, 
naast de geplande nieuwbouw, waar later meer over bekend 
gemaakt gaat worden, een paragraaf over bevordering van 
een gezonde lifestyle opgenomen.

Een ‘zero tolerance’ beleid bij 
het gebruik van alcohol en 
drugs is nu ook in werking 
getreden. Verder is in samen-
werking met Sportservice 
Noord-Holland, Sportservice 
Heemstede-Zandvoort, de GGD 
en de gemeente Zandvoort 
een tweejarig project ‘Alle 
Leerlingen Actief’ opgezet. Met 
de praktische invulling is dit 
najaar begonnen. De kantine 
wordt opgeknapt en er zullen 
voortaan alleen maar gezonde 
producten aangeboden wor-
den. Bijna gratis kunnen twee 
soorten water getapt worden 
van een waterkoeler en er wor-
den themalessen over verant-
woorde voeding en voldoende 
beweging gegeven.

Leerlingen testen
Op 24 oktober is bij alle leer-
lingen uit klas 1,2 en 3 de 
Eurofittest afgenomen. Dat 
is een praktische test waarbij 
kracht, lenigheid en uithou-

dingsvermogen worden be-
paald. Ook de BMI test (Body 
Mass Index, de verhouding 
lengte-gewicht), de shuttle-
runtest en een vragenformu-
lier over buitenschoolse sport-, 
en beweegactiviteiten maken 
hiervan deel uit. Aan de hand 
van de uitkomsten zullen 
de leerlingen die te kampen 
hebben met overgewicht en 
bewegingsarmoede, plus die-
genen die fysiek laag scoren, 
met een speciaal programma 
begeleidt worden naar een be-
tere conditie en een  gezondere 
levensstijl. 

Lange termijn
Het project met de partners 
heeft een duur van twee jaar 
maar daarna zal de school het 
zelfstandig voortzetten, zodat 
iedere jongere die zich aan-
meldt bij het Wim Gertenbach 
College weet dat gezondheid 
en sportiviteit heel belangrijk 
zijn op deze school.

Winnares Romée geflankeerd door medewerkster Cheryl van Emotion by Esprit

Vrouwen 
verwendag

Op 10 november organi-
seert Nympheia van 11.00 
tot 16.30 uur in Pluspunt 
een Ayurvedische vrouwen 
verwendag. Van natuurlijke 
ingrediënten, in combinatie 
met etherische oliën, worden 
er heerlijke gezichtsmaskers, 
voetenbaden, peelings en 
massageoliën aangemaakt. 
Ook maakt u kennis met be-
weging- en ontspannings-
technieken die een goede 
combinatie zijn met de 
geuren en oliën. Dus hebt u 
zin in verwennen en in een 
lekker ontspannen gevoel? 
Geef u dan voor 7 november 
op voor deze verwenwork-
shop. Locatie en aanmelding: 
Pluspunt, Flemingstraat 55, 
tel. 5740330

Vrijdag Genootschapsavond
Het Genootschap Oud Zandvoort besteedt vrijdagavond 
aandacht aan de vele plannen die ooit zijn gemaakt in Zand-
voort, maar waarvan er slechts weinigen gerealiseerd zijn. De  
Genootschapsavond voor leden is in gebouw De Krocht en  
 begint om 20.00 uur. 

Mevrouw Joyce Kelder, stu-
dente aan de TU Delft en 
kleindochter van architect W. 
Kelder, die huidige flats aan 
het De Favaugeplein vorm 
gaf, zal de diverse gestrande 
plannen van Zandvoort de 
revue laten passeren, te-
gen de achtergrond van de 
Middenboulevard. 

Na de presentatie wordt 
een compilatie getoond 
van beelden uit de  vorige 
eeuw. Daarin ook beelden 
gemaakt door burgemees-
ter Van Alphen. Dankzij zijn 

nabestaanden en de bemoei-
enis van oud-burgemeester 
Van der Heijden zijn de films 
boven water gekomen. Er 
zijn zeer unieke vooroor-
logse beelden te zien, zoals 
van het verbreden van de 
Zandvoortselaan, beelden uit 
1939 van het eerste team van 
de Zandvoortsche Hockey 
Club en de presentatie van 
het Nederlandse leger in het 
centrum  tijdens de mobili-
satie van 1939. Ook passen 
er naoorlogse beelden zoals 
van het slopen van bunkers 
bij de Strandweg de revue. 

De wethouder was ook aanwezig

• De leukste courtage van Nederland *; 
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ‘s avonds;
•	 No Cure, No Pay;
•	 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Spoorbuurtstraat 12  Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Martinus Nijhoffstraat 51 Zandvoort

Vraagprijs: € 349.000,- k.k. 

Verzetsplein 44  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

• Een verrassend ruime, uitstekend onderhouden hoek-
woning met o.a. 4 slaapkamers en voor- en achtertuin op 
het noordwesten met stenen berging en achterom!

• Gelegen in een uiterst kindvriendelijke woonwijk in de geliefde 
“Dichters- en Letterkundigenbuurt”;

• Begane grond: entree, hal, toilet met fonteintje, royale woon-
kamer met toegang tot en zicht op de achtertuin, open keuken;

• 1ste verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met douchecabine, 
wastafel en 2e toilet;

• 2e verdieping: 1 (mogelijkheid tot 2) ruime slaapkamer(s), berg-
ruimte;

• Deze woning beschikt over een voortuin op het zuidoosten en 
een besloten achtertuin op het noordwesten met stenen schuur 
en achterom;

• Woonoppervlakte ca. 115 m², perceelgrootte 132 m², inhoud  
ca. 280 m³.

• Charmante, voormalige visserswoning uit 
1890, met zonnig dakterras op het zuidoosten 
en 2 slaapkamers!

•	 Gelegen	in	een	rustige,	geliefde	woonomgeving	
aan de rand van het dorpshart van Zandvoort;

•	 Entree,	hal,	sfeervolle	woonkamer	voorzien	van	
parketvloer, nette open keuken, bijkeuken, toilet, 
ruime kelder/hobbyruimte, 2 slaapkamers, nette 
badkamer met bad/douchecombinatie en was-
tafelmeubel, royale vliering/berging;

•	 Besloten	dakterras	op	het	zuidoosten;
•	 Kleine	voortuin	op	het	westen	en	kleine	achter-

plaats op het oosten met achterom;
•	 Deze	woning	is	de	afgelopen	jaren	grotendeels	

gerenoveerd: uw bezichtiging waard!
•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	perceelgrootte	 

52 m², inhoud ca. 215 m³.

Vraagprijs:
€ 249.000,- k.k.   

• Modern wonen in 4-kamer maisonnette met 
privé-parking, 2 terrassen en uniek uitzicht 
over een grote binnentuin met waterpartij!

•	 Gelegen	op	de	begane	grond	en	1ste verdieping van 
appartementencomplex	“Korinthe”	in	het	hart	van	
“Park Duijnwijk”, in een autoluwe, kindvriendelijke 
woonomgeving;

•	 Speels	ingedeelde	living	met	uitzicht	over	waterpartij	
en toegang tot terras, open verbinding naar moderne 
semi-open keuken (vzv div. inbouwapparatuur) met 
eetkamer, moderne badkamer met bad/douchecombi-
natie, wastafel en design radiator, 2 slaapkamers met 
toegang tot 2e terras;

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

•	 De	gehele	woning	is	voorzien	van	fraai	laminaatparket	
(brede vloerdelen), de wanden zijn gestuukt;

•	 Stijlvol	ingericht	en	uitstekend	onderhouden;	een	
maisonnette om direct te betrekken!

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	230	m³.

NIEUW

Schoolstraat 6C  Zandvoort  

• Een moderne 4-kamer maisonnette woning (2 woonlagen) 
met verrassende ruimtelijke indeling en dakterras op het 
zuiden!

• Gesitueerd op een rustige lokatie, midden in het dorpshart van 
Zandvoort;

• Begane grond: entree, ruime hal, 1 slaapkamer;
• 1ste verdieping: entree, hal, riante living met zicht op oude  

dorpskern van Zandvoort, moderne open keuken voorzien  
van div. apparatuur, badkamer voorzien van douchecabine,  
wastafel en wasmachine aansluiting, 2 slaapkamers, 1 met  
toegang tot dakterras, modern toilet met fonteintje;

• Het dakterras (ca. 3,5 X 4 mtr) is op het zuiden gelegen;
• Dit is modern en rustig wonen middenin het levendige  

centrum van Zandvoort!
• Woonoppervlakte: ca. 80 m², inhoud ca. 200 m³.

NIEUW

Vraagprijs: € 279.000,- k.k. 

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!
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Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Oproep aan leden
‘Bewonersvereniging Park Duijnwijk Fase 3’

Wegens een te lage opkomst tijdens de vergadering van 1 oktober is er een nieuwe bijeen-
komst uitgeschreven voor donderdagavond 29 november. De leden worden uitgenodigd 
voor deze algemene ledenvergadering waarin het bestuur wederom een voorstel tot 
opheffing zal indienen. Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden via het 
mailadres : BewonersverParkduijnwijkfase3@gmail.com.

Rustig en mild hogedrukweer

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 14 14 12 11

Min 9 10 8 5 

Zon 20% 15% 20% 35%

Neerslag 10% 25% 25% 10%

Wind wzw. 3-4 wnw. 4 nnw. 4 nno. 3-4

De regenverstoring voor-
bije maandag (dinsdag nog 
een paar buien) is slechts 
een tijdelijke onderbreking 
geweest van het behoorlijk 
droge weerpatroon de afge-
lopen weken. Wellicht valt 
er vrijdag of zaterdag nog 
wat regen of een bui, maar 
veel kan het niet om het 
lijf hebben. Naarmate deze 
week vordert zal hogedruk 
zich geleidelijk verder gaan 
manifesteren.

Richting het einde van de 
week en in het aanstaande 
weekeinde is genoemd ho-
gedrukgebied ook weersbe-
palend en nu is al duidelijk 
dat we in ieder geval een 
rustige periode krijgen. 
Over het temperatuurbeeld 
op die termijn, zeker gedu-
rende de nacht, is nu nog 
niet alles duidelijk, maar 
zonneklaar is nu al dat het 
met een meest aanlandige 
wind vrij mild blijft met 
maximale dagtemperatu-
ren van 14 graden tot en 
met vrijdag. De mate van 
opklaren is van belang of 
er nog een koude(re) nacht 
(nachtvorst?) zal inzitten in 
het  weekeinde.    

Ofschoon de bladeren dit 
jaar eerder van de bomen 
vallen dan het vorige jaar, 
valt dat niet toe te schrij-
ven aan de actieve rol van 
de wind. De laatste indruk-

wekkende herfststorm 
hadden we afgelopen 
weekeinde exact vijf jaar 
terug. Zandvoort aan Zee 
had toen even een volle 
windkracht 11 te pakken! 

De voorbije maand okto-
ber werd gedomineerd 
door hogedrukgebieden, 
zoals we ook nu weer zien 
en dat leverde een zonder 
meer droge maand op in 
Zuid-Kennemerland met 
op veel plaatsen tussen 
de 25 en 30 millimeter re-
gen slechts. Verder scheen 
de zon meer dan normaal 
en de temperatuur kwam 
ongeveer op een normale 
waarde uit. Wat dat betreft 
was er duidelijk sprake van 
compensatie. 

Al met al lijkt er sprake te 
zijn van een doorbreking 
van de voortdurend te 
warme trend van de afge-
lopen jaren en zeker die uit 
2006. We hebben nu vier 
maanden op rij die iets aan 
de koele kant tot normaal 
verliepen qua temperatuur-
beeld en de hamvraag is of 
november deze lijn gaat 
voortzetten. Tot halverwe-
ge de maand hoeven we  
nog geen winterse spelden-
prikken te verwachten, of 
het moet die ene vorstige 
nacht zijn.

weerman Marc Putto

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

Trompettist Rik Mol treedt op met trio Johan Clement
In de concertenreeks ‘Jazz in de Krocht’ is aanstaande zondag 4 
november Rik Mol te gast op de bekende locatie in De Krocht. 
Het trio Johan Clement vormt dan weer de basis voor een uit-
stekende middag jazz.

Mol is één van de grootste 
Nederlandse jazzbeloften van 
dit moment. Hij is pas 22 jaar, 
wordt heel erg veel gevraagd 
en heeft al ongelooflijk veel 
bereikt. Zo is hij de winnaar 
van de ‘Yamaha Trumpet Jazz 
Award’, het ‘Prinses Christina 
Concours’ en de ‘European 
Trumpet Contest’. Zijn eerste 
CD ‘What’s on tonight?’ is een 

enorm succes. Momenteel 
toert hij, behalve met zijn 
eigen groep, ook met het 
Piet Noordijk kwintet en Rita 
Reys.

Bel voor kaarten 5421331 op 
kijk op www.jazzinzandvoort.
nl. De aanvang is 14.30 uur, 
toegang € 12 (studentenkor-
ting € 8).  Rik Mol komt naar De Krocht

GBZ: “Bewoners met parkeerregime zijn tevreden”
Bewoners van Zandvoort die in wijken wonen met wat voor 
parkeerregime dan ook, zijn tevreden over de parkeermaat-
regelen. Dat is de uitkomst van de advertentie die onlangs in 
deze krant stond en waarin GBZ om reacties van Zandvoorters 
aangaande de integrale parkeervisie van het college vroeg.

Astrid van der Veld, die Joke 
Draijer in de gemeenteraad 
gaat vervangen tijdens haar 
ziekte: “De meeste mensen 
willen een belanghebbenden 
ontheffing maar dat kan niet 
in iedere wijk. Ook een sy-
steem van één vignet voor alle 
Zandvoorters en de rest laten 
betalen zal niet gaan. Je ziet nu 
in alle wijken die grenzen aan 
de ‘betaaldparkeren wijken’ 
dat er overlast is. In Oud Noord, 
Duinwijk en Zuid zijn misstan-
den en kunnen bewoners hun 
auto’s niet meer in de eigen 
buurt parkeren. We moeten 
dus ‘in wijken’ gaan denken. 
Proberen de problemen per 
wijk op te lossen. Wij willen 
alle bewoners van iedere wijk 
een ontheffing of vergunning 
geven. Zandvoorters zijn best 
bereid om te betalen voor een 
ontheffing of vergunning.”

Het aantal is het probleem
Volgens Van der Veld is het 
aantal parkeerplaatsen het 
grootste probleem. Zij heeft 
bijvoorbeeld in Duinwijk 74 

EMM-woningen geteld waar 
maar 27 parkeerplaatsen voor 
zijn. “In die wijk is met een veel 
te laag cijfer de parkeernorm 
gesteld. Normaal is die ruim 1,5 
per woning en ik heb nu een 
cijfer van 0,8 gehoord. Daar 
ligt dus een groot probleem. 
Men zou die betonnen blokken 
kunnen verwijderen en daar-
voor parkeerplaatsen kunnen 
maken. Of het gebeurt is een 
tweede.”

600% duurder
Van der Veld is het niet eens 
met Roland Weilers, die vorige 
week in deze krant stelde dat 
het gemeentelijke parkeerbe-
leid onderdeel van de marke-
ting zou moeten zijn en dat ie-
der hotel of pension per kamer 
een vergunning kan kopen. Ze 
heeft ook heel grote bedenkin-
gen bij de nieuwe kraskaart die 
het college wil invoeren voor 
de visite in de wijken. “Met die 
kraskaart gaat het tarief voor 
een bezoekerspas met maar 
liefst 600% omhoog. Ook wil 
ik wel eens zien wie het pake-

ren van bijvoorbeeld een wijk-
verpleegster, alfahulp, televi-
siemonteur of schilder moet 
gaan betalen. Als ik dat met 
mijn kraskaarten moet doen, 
zijn die veertig kaarten die je 
per jaar maximaal mag kopen 
snel op”, stelt zij.

Reactie bewoners
Een reactie van de bewoners 
van Zuid, naar aanleiding van 
de uitspraken van Weilers 
vorige week, kon natuurlijk 
niet uitblijven. F. Louwerens, 
die samen met drie andere 
buurtbewoners een petitie 
aan wethouder Wilfred Tates 
overhandigde, heeft een lang 
epistel naar de redactie van de 
Zandvoortse Courant gestuurd. 
Een zinsnede willen wij u niet 
onthouden: “Zijn (Weilers’, 
red.) betoog is dan ook puur 
eigen belang zonder ook maar 
even aan de bewoners van 
Zandvoort te denken. Dhr. 
Weilers biedt momenteel al 
gratis parkeren (het hotel van 
Weilers heeft parkeergelegen-
heid op eigen terrein, red.) aan 
zijn bezoekers aan en dus zou 
het hem prima uitkomen als hij 
nog meer parkeergelegenheid 
gelijktijdig met zijn kamers zou 
kunnen verhuren. Dit is in mijn 
beleving ronduit arrogant en 
egoïstisch te noemen.”

SCHOONHEIDSSPECIALISTE 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 
gediplomeerde partime/fulltime schoonheidsspecialiste. 

Je hebt ervaring als schoonheidsspecialiste en je bent 
representatief. Je bent service gericht en je vindt het leuk 
om te werken in teamverband. Je bent minimaal 24 uur 
per week beschikbaar waarbij flexibiliteit geen probleem is. 
Wat bieden wij:
* Een uitdagende functie in een gezellig beautycenter.         
* Een goede salariëring.     
* Verder bieden wij een leuke werksfeer met een team van enthousiaste collega’s. 

Sollicitaties kunt u richten aan Personeelzaken Koppenol’s Beautycenter 
gevestigd in het NH Zandvoort Hotel. Burgemeester van Alphenstraat 63 
2041 KG Zandvoort Tel: 023-5715662 Email:info@beauty-arrangementen.nl 
website:www.beauty-arrangementen.nl

Vraagprijs: € 409.000,= k.k.

Wonen in Zandvoort Zuid? Dit is uw kans!

Dit fijne woonhuis met een voor- en achtertuin is gelegen in de 
gewilde staatsliedenbuurt van Zandvoort Zuid. 
De woning is in uitstekende staat van onderhoud. Het heeft een royale woon- en  
eetkamer, een moderne open keuken v.v. inbouwapparatuur, 3 slaapkamers, zolderruimte 
en een achtertuin  van c.a. diep ca. 13.50 m, met stenen berging en een achterom.  

• Ruime woning met 3 slaapkamers en een diepe achtertuin;
• Zéér aantrekkelijke woonomgeving in Zandvoort Zuid;
• Perceelgrootte 198m2 en woonoppervlakte ca. 130m2;
• Oplevering in overleg.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 

Telefoon: 023-57 39 234

Actieve makelaardij 
tegen scherp tarief

Mr. Troelstrastraat 50 

Wethouder 
opent nieuwe 

fysio
Wethouder Gert Toonen heeft vrijdag 
de nieuwe locatie van fysiotherapeu-
ten De Boer & Swart en hun associés 
officieel geopend. Deze locatie is 
geheel gelijkvloers en tevens is er een 
kinderfysiotherapeut gevestigd.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl



Begroting in één Oogopslag

Check de lokale belastingen.
Het overzicht staat op pagina 4

Van welke punten maakt de gemeente  werk? 
U leest het op pagina 2 en 3

Is Zandvoort een dure gemeente? 
Kijk en vergelijk op pagina 4

Zondag 4 november is het zo ver!

De gezelligste Café’s van Zandvoort
wensen alle deelnemers veel plezier!

Buddy’s

Gemeenschapshuis 

Joy Klikspaan 
Harlekijn 

Café
Oomstee

Ook zo nieuwsgierig of de lokale lasten volgend 
jaar omhoog gaan? In dit katern presenteert 
de gemeente de Begroting in één Oogopslag.  
U kunt snel kennis nemen van het financiële  
reilen en zeilen van uw gemeente. Kijk dit ka-
tern eens door. Ontdek wat de inkomsten en 
wat de uitgaven voor 2008 zijn. Welke keuzes 
er gemaakt zijn. Op welke ontwikkelingen inge-
zet wordt. Wat u leest in deze Begroting in één 
Oogopslag is nog niet besloten door de raad. Op 
6 en 7 november debatteert de gemeenteraad 
over de begroting en neemt de raad pas het 
definitieve besluit. Toch geeft deze Begroting 
in één Oogopslag u al een goede indruk van de 
plannen.

Gert Toonen
Wethouder Financiën

De begroting van uw gemeente is sluitend en 
geeft zelfs een positief meerjarenbeeld. Dat wil 
zeggen dat er meer inkomsten dan uitgaven zijn. 
Dit geeft uw gemeenteraad ruimte om bij de 
behandeling van de begroting met extra voor-
stellen te komen. De raad kan nieuwe wensen 
vervullen  zonder daar “oude” wensen voor te 
hoeven inleveren. Reken maar dat de politieke 
partijen met hun wensen zullen komen tijdens 
het begrotingsdebat. En dat betekent onher-
roepelijk keuzes maken. Er is geen onbeperkt 
budget, waardoor het nodig is om soms lastige 
keuzes te maken. Verhogen van belastingen? 
Of geen bijdrage voor bepaalde projecten?  

Of investeringen uitstellen? Hoe de raad de  
financiële ruimte benutten wil…? We weten het  
na 7 november.

Positief meerjarenbeeld – Ruimte voor de raad

Uitneembare bijlage



Hoe bevalt de dienstverlening? De gemeente enquê-
tteert zijn inwoners. Wilt u meepraten over onder-
werpen die uw gemeente betreffen? Dan kunt u zich 
via de website www.zandvoort.nl aanmelden bij het 
Digipanel. Zo kunt u anoniem laten weten hoe u over 
bepaalde onderwerpen denkt. Het Digipanel is een 
proef van een jaar. 

Onder programma 6 valt ook de Staat van de 
Gemeente, kortweg ‘De Staat’ genoemd. Dit is een 
onderzoek onder de Nederlandse gemeenten waar 
Zandvoort voor het eerst in 2007 aan meedoet. Het 
is een aanvulling op het reeds bestaande klanttevre-
denheidsonderzoek. Het onderzoek draait om u. De 
vraag die centraal staat in het onderzoek luidt dan 
ook “Hoe tevreden is de burger over de gemeente 
waar hij woont?”  Mogelijk bent u intussen zelf per-
soonlijk benaderd om aan te geven hoe u hierover 
denkt. Het onderzoek wordt om het jaar gehouden. 
Er rollen rapportcijfers voor uw gemeente uit en deze 
rapportcijfers kunnen weer leiden naar verbeter- en 
aandachtspunten. 

Programma 7 Recht, veiligheid en handhaving

De naam van het programma zegt het al. Onder dit 
programma vallen onder andere onderwerpen als 
handhaving, brandweer en crisis- en rampenbestrij-
dingsorganisatie. Nieuwkomer is hier het Regionaal 
Platform Criminaliteitsbeheersing. Dit platform is 
een samenwerkingsverband tussen politie, Kamer 
van Koophandel, gemeenten en marktpartijen om 
criminaliteit tegen bedrijven tegen te gaan. De 
brandweer maakt onderdeel uit van de gemeente, 
maar momenteel wordt er hard gewerkt aan regio-
nalisering. Voor u blijft de brandweer natuurlijk ge-
woon uitrukken! Alleen de organisatie gaat (hoogst-
waarschijnlijk) veranderen.

Programma 8 Financiële middelen
Onder dit programma vallen alle belastingen en ook 
een grote uitkering van het Rijk, de algemene uitke-
ring (gemeentefonds), valt hieronder.  De algemene 
uitkering is vrij besteedbaar en wordt onder andere 
gebruikt voor de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning.

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en 
uit de financiële begroting. De beleidsbegroting 
is onderverdeeld in 8 programma’s, waarin staat 
beschreven wat de ontwikkelingen zijn en wat de 
gemeente gaat doen per taakveld. Ook bevat de 
beleidsbegroting 8 paragrafen. Deze geven een 
dwarsdoorsnede van de programma’s en zijn wat 
meer technisch van aard. In de financiële begroting 
zijn onder andere het overzicht van inkomsten en 
uitgaven en de financiële positie, zoals wat heeft 
de gemeente op de bank staan en wat zijn de reser-
ves, met toelichting opgenomen.  

Programma 1 Maatschappij en Zorg
Er staan vele initiatieven op stapel. Met name de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat 
centraal. Deze wet omvat activiteiten die het inwo-
ners, van jong tot oud, mogelijk maakt om mee te 
doen in de samenleving. Dat wordt gestimuleerd. 
De volgende initiatieven staan beschreven in de 
Beleidsnota Wet Maatschappelijke Ondersteuning: 
Vrijwilligersbeleid; ondersteuning mantelzorgers; 
jeugd- en jongerenbeleid; opvoeding ondersteuning/
Centrum voor jeugd en gezin en Gezondheidsbeleid. 
Deze nota zal door de raad eind 2007 in behandeling 
worden genomen, maar de middelen hiervoor zijn 
vast in de begroting gereserveerd. 

Wie van een minimuminkomen moet rondkomen, 
kan ook volgend jaar weer in aanmerking komen voor 
kwijtschelding van een aantal gemeentelijke belas-
tingen. Via de Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid (www.GBKZ.nl) is een kwijtscheldingsformulier 
op te vragen. 

Voor het Loket Zandvoort worden nu, voor de lange 
termijn, bedragen gereserveerd, zodat ook na 2009 
de burgers met hun vragen bij het Loket Zandvoort 
terecht kunnen. De dienstverlening wordt zelfs nog 
verder uitgebreid door ook met een proef te begin-
nen met een spreekuur in de wijk Noord (dit valt ook 
onder Wmo-beleid).

Programma 2 Wonen en leefomgeving
Programma 2 is veelomvattend, zo bevat het infor-
matie over onder andere wegen, straatreiniging,  
rioolbeheer, speelplaatsen, milieubeheer en Bouw- en 
Woningtoezicht. We noemen enkele hoofdpunten. In 
2008 zal de uitvoering van de herinrichting van de 
kruispunten van de Tolweg, Haarlemmerstraat en de 
Gerkestraat plaatsvinden, er is geld vrijgemaakt voor 
het opstellen van cultuurhistorisch en monumen-
tenbeleid, jaarlijks wordt er een nieuwe speelplaats 

gerealiseerd, er zal medewerking verleend worden 
aan de plannen voor het Ecoduct en er zal gehand-
haafd worden op geluidhinder. Dit zijn zomaar een 
paar punten uit programma 2. 

Programma 3 Onderwijs, cultuur en sport
Een belangrijk programma, waarin onderwijs cen-
traal staat. Bijna iedereen weet ondertussen wel iets 
van de te realiseren Brede School in het Louis Davids 
Carré, maar dat er een aanvraag ter goedkeuring bij 
het ministerie van Onderwijs ligt voor een bijzonder 
neutrale school op sociocratische grondslag zal min-
der bekend zijn. 

Kunst wordt opgenomen in het onderwijs, zo zijn er 
middelen beschikbaar om op elke basisschool aan 
minimaal 25 leerlingen schilder- en mozaiëklessen te 
geven. Deze stukken verdwijnen niet zomaar in een 
kast, maar zullen worden geëxposeerd in de etala-
ges in Zandvoort: de eerste KinderKunstlijn van het 
land.

In programma 3 worden ook budgetten beschikbaar 
gesteld voor nieuw beleid, zoals een permanente 
skatebaan, een tweejaarlijkse subsidie Kunstbiënnale 
Zandvoort, de renovatie van voetbalveld 2 van SV 
Zandvoort op Sportpark Duintjesveld (in 2009) en 
een subsidie voor het evenement Bevrijdingspop in 
Haarlem. 

In 2008 zal onder professionele begeleiding het kunst- 
en cultuurbeleid vormgegeven gaan worden samen 
met de betrokken kunstenaars en instellingen.

Voor 2008 wordt ingezet op een kunstbiënnale rond 
het thema “De Gedroomde Zee”. De organisatie 
ligt in de handen van de organisatie van de Open 
Atelierroute.

Programma 4 Toerisme en economie
Dit programma gaat niet alleen over de toeristen, 
maar ook over de inwoners van Zandvoort. Zo valt 
parkeerbeleid ook onder dit programma. Vermoedelijk 
zal eind 2007 het college over de resultaten van de 
inspraak over het parkeerbeleid tot besluitvorming 

komen. Begin 2008 zal een integrale visie op parkeer-
beleid voor besluitvorming aan de gemeenteraad 
worden aangeboden.

Heeft u genoten van de tuktuk’s? Deze waren on-
derdeel van een groot project “Bereikbaarheid Kust” 
in samenwerking met de provincie Noord-Holland 
en andere gemeenten.  Ook de strandbus, verkeers-
regelaars en de bewaakte fietsenstalling achter het 
casino vallen onder dit project. Het college stelt voor 
om voor dit project permanent geld beschikbaar te 
stellen. 

Met name interessant voor de ondernemers zijn 
de bedragen die beschikbaar worden gesteld voor 
het faciliteren van evenementen, de inzet van een  
citymanager, de economische adviesraad en het 
Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma. 
Als nieuw beleid is een structurele bijdrage voor 
het Platform Maatschappelijk Ondernemen opge-
nomen.
 
Programma 5 Ruimtelijke inrichting en 
vernieuwing
Bestemmingsplannen, structuurvisie en grote pro-
jecten zoals de Midden Boulevard, Louis Davids Carré 
en wijkontwikkeling Nieuw Noord vallen onder dit 
programma. Belangrijk voor u als burger en onder-
nemer, want deze zaken treffen direct uw wijk. Voor 
deze onderwerpen worden regelmatig informatie/
inloopavonden georganiseerd. 

Programma 6 Bestuur en gemeentelijke 
dienstverlening

Burger, ondernemer en toerist: iedereen wil graag 
vriendelijk en goed geholpen worden. Dus ook door 
de gemeente. Uw gemeente blijft druk bezig de 
dienstverlening te verbeteren. Zo zal er een klantte-
vredenheidsonderzoek gehouden worden, wordt de 
website vernieuwd, de telefonische bereikbaarheid 
verbeterd en de klachtenregeling geprofessionali-
seerd.

De tuktuk – onderdeel van ‘Bereikbaarheid kust’ 

Opening Pluspunt - investeren in voorziening

Met skaters samenwerken aan nieuwe baan 

Programma’s vertellen het verhaal

2 3
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Voor u natuurlijk erg belangrijk, wat gaat het u kos-
ten? In het kort gezegd: of onroerende zaakbelastin-
gen, rioolrechten, hondenbelasting, precariobelas-
ting, begraafplaatsrechten en leges stijgen met alleen 
het inflatiepercentage van 1,75 % ten opzichte van de 
tarieven van dit jaar, of met een hoger percentage. 
De parkeerbelastingen worden verhoogd afhankelijk 
van het nieuwe (nog te besluiten) parkeerbeleid. De 
reinigingsheffingen worden niet verhoogd, zelfs niet 
met een inflatiecorrectie. Is dit geen goed nieuws voor 
uw portemonnee? 

Afvalstoffenheffing
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar 
net als vorig jaar:
- bij gebruik daarvan door ten hoogste één persoon   
 €  180,70
- bij gebruik daarvan door meer dan één persoon       
 €  246,84
- extra 140 liter rolemmer                                           
 € 89,26
- extra 240 liter rolemmer                                           
 € 118,25

Het rioolrecht voor een particulier huishouden in 
2008 stijgt van € 164,55 naar € 167,43.

Hondenbelasting
- voor de eerste hond € 69,84 (was € 68,60)
- voor de tweede hond € 133,44 (was € 131,15)
- voor iedere volgende hond van dezelfde houder 
 € 263,52 (was € 259,00).
- Het kenneltarief bedraagt € 466,80 
 (was € 458,75).

De tarieven voor onroerende zaakbelastingen zijn 
op dit moment nog niet bekend, omdat de WOZ-
waarden 2008 nog niet bekend zijn.

 Zandvoort H’stede H’liede B’daal H’lem
Tarieventabel leges 2007 2007 2007 2007 2007

Paspoort 47,45	 47,45	 47,45	 47,45	 47,45

Nederlandse  31,25	 31,26	 31,25	 31,26	 31,25
identiteitskaart (NIK) 

Rijbewijs 40,35	 41,15	 32,00	 40,40	 34,77

Prijs bewijs in leven 5,55	 9,60	 	 8,10	

Trouwen/geregistreerd  253,75	 313,80						 338,00	 360,00	 311,10			
partenerschap   354,40	 	 	 512,00
doordeweekse dagen  

Trouwen/geregistreerd  675,20	 757,65							 477,00	 655,00	 413,00			
partenerschap weekend  882,90	 	 	 612,00

Beschikbaar stellen van  14,90	 16,40	 47,00	 31,00	 16,25
getuigen, per getuige 

Trouwboekje /  12,00	 17,25	 22,20	 18,25	 13,95
partnerschapboekje  

Overschrijven een ver - 33,86	 74,10	 	 21,00
leende bouwvergunning    

Gebruiksvergunning bij  230,30	 425,50	 454,90	 397,17
een vloeroppervlakte tot 
en met 100 m2  

Aanvraag sloopvergun- 82,99	 101,60	 81,25	 124,05	 1,25	%	
ning als bedoeld in      (min. €120)
artikel 8.1.1 van de 
bouwverordening       

Het tarief ter zake van  10,65	 9,15	 14,25	 18,00
het op verzoek doen van 
nasporingen in de in 
het gemeentearchief 
berustende stukken, 
voor ieder daaraan 
besteed kwartier        

Aanvraag  19,30	 17,85	 12,80	 35,70
loterijvergunning  

Aanvraag vergunning  176,75	 162,40	 297,70	 428,20	 561,00
ingevolge artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet 

Gehandicaptenparkeer- 39,90	 	 	 143,10	 125,00
kaart  

OZB tarief woningen  1,94	 2,18	 2,26	 2,27	 2,23

Afvalstoffenheffing  246,84	 242,40	 300,00	 280,68	 272,36
meerpersoonshuishouden 

Wanneer we de Zandvoortse tarieven vergelijken met de tarieven van de omliggende gemeenten, 
dan blijkt dat Zandvoort voor 7 diensten de goedkoopste tarieven hanteert en voor 5 diensten de 
op één na goedkoopste. Voor geen enkele dienst heeft Zandvoort duurdere tarieven dan de omlig-
gende gemeenten.

Deze Begroting in één Oogopslag is gemaakt door de gemeente Zandvoort. De begroting zelf 
is terug te vinden op onze website www.zandvoort.nl (kies voor het gemeentegedeelte, daarna 
onder het paarse kopje bestuur/beleid/begroting en jaarverslag).

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

Van 55plus naar 50plus
Vanaf deze week is de pagina speciaal voor de 55 plussers ver-
anderd. Er is bewust gekozen voor een bredere groep lezers. 
Tevens is er een nieuwe collega die deze rubriek vorm gaat ge-
ven. Haar naam is: Mitzi Maas.

Even voorstellen
Mitzi Maas-Visser is 
een geboren en ge-
togen Zandvoortse. 
Als jongste kantoor-
bediende kwam ze 
als 16 jarig meisje op 
de afdeling financiën 
‘ter gemeentesecre-
tarie’ in het voorma-
lige Badhuis, waar 
de afdeling destijds 
gehuisvest was. Ze 
heeft hierna, onder 
andere, ook zes jaar 
gewerkt bij de wo-
ningbouwvereniging 
EMM. Tegenwoordig werkt ze 
bij een welzijnsorganisatie in 
Amsterdam.

Hobby’s
Op de eerste plaats hebben 
dieren (vooral haar 2 katjes, 

konijn, vogels en 7 Barneveldse 
kippen) haar belangstelling. 
Ze doet de eindredactie van 
het blad ‘op poten’van de die-
renbescherming en schrijft 
regelmatig artikelen voor 
deze organisatie. Ze is dol op 

motorrijden en samen met 
haar man heeft ze al heel veel 
landen op haar eigen Yamaha 
Dragstar bezocht. Ook recrea-
tief wandelen vind ze heerlijk. 
Het schrijven zit al vanaf haar 
jeugd in het bloed. Ze heeft 

er zin in om een 
informatieve en 
onderhoudende 
pagina met diverse 
onderwerpen voor 
u te maken.

Interesse 
Verder is Mitzi 
nieuwsgierig van 
aard. Vooral naar 
wat mensen interes-
seert en motiveert. 
Dus deze rubriek is 
voor haar een mooie 
uitdaging. Hebt u 
een leuk verhaal, 
een bijzonder hobby 

of zijn er zaken die aandacht 
vragen met betrekking tot de 
doelgroep ‘50 plussers’? Bel 
023-5732752 of mail naar de 
50plus@zandvoortsecourant.nl 
en Mitzi neemt daarna contact 
met u op.

Nooit te oud voor de computer
“Wat is nou: www… .nl? Ik kon niet uitstaan dat ik dat niet 
wist!” Nu weet ze het wel. Tine Walkate (76) surft met het 
grootste gemak over het Wereld Wijde Web.

Tine Walkate is een 
dame die zichzelf een 
‘senior’ noemt, omdat 
ze zich veel jonger 
voelt en oogt, dan 
ze in werkelijkheid 
is. In mei nam ze ze-
ven computerlessen 
en kocht een laptop. 
De computer is geen 
geheime toverdoos 
meer. Ze slaat interes-
sante sites op onder 
haar favorieten, e-mailt met 
haar broer Piet en ontvangt 
foto’s van neefjes en nichtjes. 

Eén van haar favoriete sites 
is www.metliefs.nl waarmee 
ze gekke kaarten stuurt aan 

haar vriendinnen. En ze heeft 
al 83 maal gewonnen met 
Patience.

Kleine 
kunstwerkjes
Paint vindt ze het 
leukste compu-
t e r p r o g ra m m a . 
Daarmee maakt ze 
bijzondere schil-
derijtjes in felle 
kleuren, die namen 
krijgen als: ‘Mijn ge-
dachten’, ‘Picasso’ 
en ‘Eindeloos’. “Met 
de komst van mijn 

computer is er een wereld voor 
me open gegaan!”, aldus Tine 
Walkate.

Oproep aan de lezers:
Wij zijn op zoek naar mensen die op of na hun 50ste jaar een andere wending aan 
hun leven hebben gegeven. Wilt u hierover vertellen? 
Neem dan contact op via e-mailadres: 50plus@zandvoortsecourant.nl 

‘Marylin Monroe’ 
in Huis in de Duinen

“U verwacht zeker iemand met een hoop veren? Nou, die heb 
ik niet.” Hiermee opende Tonnie Benoit het optreden in de 
grote zaal van het Huis in de Duinen. De middag was in sa-
menwerking met Pluspunt georganiseerd.

In plaats van de revue ‘Ook 
50 plus?’ zorgde entertainer 
Tonnie Benoit, samen met zan-
geres Saskia Riemens, voor een 
gezellige middag. Net zoals dat 
wel eens bij vakanties gebeurt, 
was de geplande cabaretvoor-
stelling dubbel geboekt. Een 
quiz met muziekvragen liep 
als een rode draad door de 
voorstelling. En net toen het 
80-koppige publiek dacht dat 
het wel vreemd was een over-
spannen werkster met plu-
meau in de zaal te zien, trans-
formeerde zij zich tot Marylin 
Monroe. “Diamonds are a girl’s 

best friend”, zong zij in de be-
kende witte halterjurk. Van ‘de 
klok van Arnemuiden’ tot ‘Heb 
je even voor mij’, maar ook het 
gevoelige ‘Feelings’ van Frank 
Sinatra passeerden de revue. 

Verwenweken
De jaarlijkse feestweken in het 
Huis in de Duinen staan dit jaar 
in het teken van Verwennen. En 
verwend worden de bewoners: 
manicure, schoonheidsbehan-
deling, koude en warme buffet-
ten, een brunch, een Engelse 
‘high tea’ en veel spetterende 
optredens zoals deze middag.

Week van het Luisterboek
Vanaf 31 oktober vindt voor de derde maal de Week van het 
Luisterboek plaats. Een week lang staat in de boekhandel en 
de bibliotheek het luisterboek centraal. 

Luisterboeken genieten een 
groeiende populariteit. En dat 
is te begrijpen als je luistert 
hoe leuk, interessant en boei-
end luisterboeken zijn voor 
jong en oud. Er is een groeiend 
aanbod aan romans, thrillers 
en (kinder)verhalen. Maar ook 
hoorcolleges, toneelstukken 
en hoorspelen. Luisterboeken 
zijn te leen in de bibliotheek, 
te koop in de boekhandel of te 
downloaden van internet. 

Daisy cd 
Naast luisterboeken heeft 
de bibliotheek ook gespro-
ken boeken. Sinds enkele ja-
ren worden die uitgegeven 
op Daisy-rom. Op een Daisy 
cd past veel gesproken tekst 

(maximaal 40 uur). De cd’s 
hebben een zoeksysteem om 
een stuk tekst op te zoeken. 
Daisy-roms zijn vooral han-
dig voor mensen met een 
leeshandicap zoals blinden, 
slechtzienden, ouderen en 
dyslectici.

Daisy speler
Voor het ‘lezen’ van Daisy-roms 
is een speciale Daisy speler 
op de markt. Bij Bibliotheek 
Duinrand is zo’n speler te 
leen. Als de speler bevalt, kan  
deze veelal aangeschaft 
worden via de zorgverzeke-
raar. Vraag er eens naar in de  
bibliotheek. Kijk voor adressen 
en openingstijden op: www. 
bibliotheekduinrand.nl

De werkster werd later Marylin Monroe

Onze nieuwe collega Mitzi Maas

Zelfgemaakt kunstwerk op de pc ‘Mijn gedachten’

4

Zandvoort: zeker niet de duurste in de regio!
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Bijzondere aandacht voor de Klaproos actie 
In drie jaar tijd heeft de heer H. Miller, woonachtig in Zand-
voort, bij drie verschillende burgemeesters de ‘Poppy’ (klap-
roos) opgespeld. In 2005 bij burgemeester Rob van der He-
ijden, in 2006 bij waarnemend burgemeester Hester Maij en 
op 26 oktober dit jaar bij de nieuwe burgemeester Niek Meijer. 
Met deze handeling werd het startsein voor de ‘Poppy Cam-
paign 2007’ gegeven.

tekst en foto Nel Kerkman

De doelstelling van de klap-
roosactie is het herdenken van 
alle gesneuvelden die hun le-
vens hebben gegeven voor de 
vrijheid. Door het dragen van 
de klaproos toont men res-
pect voor elkaar en voor alle 
gesneuvelden.Tevens gaat de 
aandacht uit naar de offers die 
ook nu nog gebracht worden 
voor vrede en vrijheid.

Klaprooscomité
In Zandvoort werd na de 
Tweede Wereldoorlog een klap-
rooscomité opgericht, dat tot 
aan 1967 altijd een klaproosdag 
plus een collecte organiseerde 
in Zandvoort. De opbrengst was 

bestemd voor het Nederlandse 
Oorlogsgravenwerk en voor de 
verzorging van de nabestaan-
den. Na 1967 werd het stil rond 
het comité. In oktober 2005 
heeft de heer Miller, lid van de 
Liberation of the Netherlands 
Branch 005, de klaproosactie 
in Zandvoort weer onder de 
aandacht gebracht. “De actie 
is geen collecte maar een vrij-
willige bijdrage is altijd wel-
kom. De opbrengst gebruiken 
we voor nieuwe klaprozen en 
voor educatief materiaal voor 
de schooljeugd”, vertelt Miller.

Veteranen
De klaproos werd dit jaar in het 
bijzijn van de heer D. Drommel 
(Zandvoortse veteraan) en de 
heer G. Visser (Heem steedse 
veteraan) overhandigd aan de 

burgervader. Hoewel de klap-
roos actie dit jaar voor het eerst 
in Heemstede wordt ingevoerd, 
heeft men al sinds een jaar een 
veteranencafé op de Raad-
huisstraat 103 (hoek Kerklaan). 
Misschien ook een idee voor 
Zandvoort? De heer Drommel 
vraagt of belangstellenden 
willen reageren: 023-5714250 
of ddwb@casema.nl.

Actiedagen
Op 2, 3, 8 en 9 november deelt 
het echtpaar Miller met on-
dersteuning van enkele sym-
pathisanten de ‘Poppy’ uit aan 
het winkelende publiek in 
Zandvoort. De klaproos wordt 
gedragen vanaf het moment 
van opspelden (op de linker 
revers) tot 11.00 uur van de 11e 
dag van 11e maand.

Burgemeester Niek Meijer schudt de heer Miller de hand, in bijzijn van de 
veteranen D. Drommel (Zandvoort) en G. Visser (Heemstede)



Wij hebben 
nieuwe collectie 

meubelen binnen in 
diverse stijlen

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Beeldschone rode en witte wijn 
uit de Piemonte

ANTARA MONFERRATO
Nu per fles van 6,45 voor 5,95

NEEM 3 FLESSEN: NU VOOR MAAR €15,00     

Hele maand november:
Mager rundergehakt

heel kilo € 4,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting op ons
Brocante serviesgoed

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Voor alle ZandvoortPashouders   de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

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

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - A.J. v.d. Molenstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Deze week bij Funnyvlaai:
De kersenvlaai met slagroom 

van 14,95 voor Zandvoort-
Pashouders voor 13,50
 Passage 7 / Van Fenemaplein 

(naast Dorsman verz.)
tel: 023-5735023

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

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

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

Voor ZandvoortPashouders € 2,50 korting op een hoofdgerecht
van onze vernieuwde menukaart

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

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

 10% korting op 
tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand november 

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn 

gratis proefles voor kinderyoga 
locatie: Pluspunt, vrijdag begin 

16.00-17.00u, graag meenemen fles water

info@nympheia.com

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Top	3!
3x 100 gram vleeswaren

Leverkaas	+
Boterhamworst	+

Fricandeau
€	3,25

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

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

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Op vertoon van uw ZandvoortPas:
Van 1 november t/m 14 november

5% korting op de nieuwe 
Mexx collectie! 

Haltestraat 11  - 023- 571 54 73

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Eerste 3 lessen € 75,-
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L
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Zandvoort
November 2007

Uitagenda
Holland Casino

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Vrijdag 2 november 21.30 - 01.00
DJ Thomas  
Zaterdag 3 november 21.30 - 01.30
NME Events  
Zondag 4 november 17.30 - 21.30
Tommy Thompson  
Donderdag 8 november vanaf 20.00 uur
Glamour Night met o.a. Joyce Stevens en 
Walking Fashion Show
Gratis entree en hapjes
Vrijdag 9 november 21.30 - 01.30
Fresh!  
Zaterdag 10 november 21.30 - 01.30 
DJ Christoph Völcker  
Zondag 11 november 17.30 - 21.30
Amy & Paolo  
Vrijdag 16 november 21.30 - 01.00
NME Events  
Zaterdag 17 november 21.30 - 01.00
First Class  
Zondag 18 november 17.30 - 21.30
Joyce Stevens  
Vrijdag 23 november 21.30 - 01.00
Cross Over  
Zaterdag 24 november 21.30 - 01.30
DJ 2 to you 
Zondag 25 november 17.30 - 21.30
NME Events  
Vrijdag 30 november 21.30 - 01.00
Fresh!  

Feesten & Events

Holland Casino Wintip:

Unieke reis langs
 de 7 wereldwonderen

In de periode van 24 t/m 30 november 
maakt u kans op een reis langs de 
zeven wereldwonderen. Deze luxe en 
exclusieve reis kunt u winnen op alle 
speelautomaten.

Bonus Jackpot 
November 
’Diamonds are a girl’s 
best friend’
Maak kans op diamantcheques à � 500,-. 
Deze prijs kunt u winnen op de speciale Diamantbank.

November staat volop in het teken van glamoursferen met de Holland Casino
Glamour Days. Ervaar het rode loper gevoel tijdens de Glamour Night. 

Donderdag 8 november Glamour Night
• optreden van Joyce Stevens • walking fashionshow • metamorfose 
• best dressed guest! • Gratis entree vanaf 20.00 uur

High Tea Special 
Sunday
Terug van weggeweest: de High Tea Special 
Sunday in Holland Casino Zandvoort.

• Zondag 18 november

Om 14.00 uur serveren wij een 
overheerlijke High Tea aan tafel voor 
€ 17,50 p.p. 
Reserveren via de arrangementenlijn 023 - 57 40 542 (alleen tijdens kantooruren).

Holland Casino November Uitgaanstip:

Glamour Days

Vanaf 20.00 uur

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

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

Lunch
Iedere woensdag kunt u bij Pluspunt genieten van een 
gezonde maar vooral smakelijke lunch. Tussen 12.00 en 
13.00 bent u van harte welkom in onze foyer en kunt 
u in een gezellige ambiance lekker lunchen en andere 
mensen ontmoeten. De prijs is 3,- 

Kinderddisco
2 november pyama party
De jaarlijks terugkerende spetterende thema-avond  
van de kinderdisco. Ook dit jaar wordt het weer geweldig  
leuk. Slaapkleren zijn natuurlijk aan te raden om aan te 
trekken. Dit jaar wordt een prijs gegeven aan diegene 
die de mooiste pantoffels aan heeft deze avond.
Dus kom naar Pluspunt in Noord (naast de Vomar)
De avond begint om 19..00 
 
Bandjesmiddag
Zaterdagmiddag 3 november vanaf treedt er in de  
theaterzaal van Pluspunt een Zandvoortse band op. 
De zaal gaat open om 13.00 uur en de entree is gratis.

jeugdhonK
Het jeugdhonk is er voorlopig alleen voor kinderen 
uit groep 7 en 8 van het basis onderwijs. Op maandag 
en woensdag tussen 15.00 en 17.30 uur is het honk 
geopend en kunnen de tieners op de playstation, lekker 
hangen op de bank, gebruik maken van een drietal pc’s 
met internet,  een spelletje spelen en kunnen iets te 
drinken halen. 
In de toekomst gaat het jeugdhonk ook diverse activitei-
ten (in samenwerking met de tieners) aanbieden en is er 
de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding te krijgen. 

danscaFÉ in Zandvoort
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een 
Danscafé. In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om 
vrij te dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.

Data:
3 November
1 december (sinterklaasbal)
22 december (kerstbal)

De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30 
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé  geldt een Passend kledingvoorschrift.

FriZZZ dance avond voor tieners!!
Zin om lekker te dansen en nieuwe mensen te  
ontmoeten? Ben je tussen de 12 en 15 jaar en heb je  
zin in een feestje?
Kom dan 9 november naar de Frizzz Dance Avond!!!
Aanvang: 20.30 - einde 0.00 uur
Entree: 2 euro
Plaats: Theaterzaal Pluspunt Noord ( Flemingstraat)
Meld je aan op: frizzzdance.hyves.nl en ontvang een gra-
tis consumptiebon!!! Voor ouders is de bar ook open…
Heb je vragen mail naar frizzz@live.nl 

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse
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Bridge
Bridgecompetitie

Op 18 oktober werd de zevende en laatste zitting ge-
speeld van de eerste donderdagmiddagcompetitie 
van de ZBC. In de A-lijn werden met een gemiddelde 
van 57,60% Dick Polak & Martin Vergeest de win-
naars, op de voet gevolgd door Hans Hogendoorn & 
Peter Weijers. Vanuit de B-lijn promoveerden de paren 
Margriet Busscher & Rita Fluitsma, Maria Emmelot 
& Ineke Kerkman en Co Luykx & Kees Stekelenburg. 
Met een zeer hoog gemiddelde van 62,44% per wed-
strijd en een ruim verschil met nummer twee kunnen 
Herman Heldoorn & Jap Sweijen vol vertrouwen hun 
overstap van de C-lijn naar de B-lijn tegemoet zien. 
Zij worden vergezeld door Marianne & Pierre Giliam 
en Gert Jan van Amsterdam met partner Kees Blaas. 
Vanuit de D-lijn gaan vier paren het een treetje hoger 
proberen, te weten Christien Huesken & Jenny Pieters, 
Els Boswijk & Doke van der Graaf, Diny Hogendoorn & 
Cora Klabouw, alsmede Betty Beijer & Jeanet Drees. 

De beslissingen op de woensdagavond vielen op 
27 oktober. Ondanks een tweede plaats wisten Tiny 
Molenaar & Wim Brandse opnieuw de hoogste eer op 
te eisen. Hans Hogendoorn & Tom van der Meulen ein-
digden slechts met een verschil van 7% keurig daar-
achter. De strijd in de B-lijn was spannend. Wel staken 
Rietje & Herman Heldoorn al met kop en schouders 
boven de rest uit. Daarachter was het echter drin-
gen geblazen om de overige drie promotieplaatsen 
te veroveren. Hierin slaagden uiteindelijk de paren 
Joke van Deursen & Cor de Fost, Marianne Giliam 
& Erna Meijer en Margreet van Kuik & Kees Blaas. 
Ondanks hun overwinning kwamen Lilian Bosma & 
Coby Daniëls net tekort om de C-lijn met de B-lijn te 
verruilen. Dit lukte wel hun levenspartners Roel  & 
Jennes, samen met de paren Nellie Castien & Alex 
Kors, Wil Lanting & Henny Veldhuizen en Laura van 
der Storm & Mickey Wagner.

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl
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Voetbal  (Zaterdag) Basketbal
Scheidsrechterlijke dwaling zorgt voor verlies

Zandvoort zette vanaf het 
begin de verdediging van 
Monnickendam onder druk 
zonder echter grote kansen 
te creëren. Toen brak echter 
de twintigste minuut aan. Op 
links kon Ferry Noordhuis Ivar 
Steen passeren, die echter bij 
deze handeling zwaar gebles-

seerd raakte. Monnickendam 
zette de bal hoog voor. Van 
Kampen kon de bal vangen 
maar werd door Noordhuis 
onderuit gelopen, waarbij hij 
zich blesseerde en bleef liggen. 
De arbiter liet doorspelen met 
het bovenstaande gevolg. Van 
Kampen na afloop: “Ik ben in 

Een blunder van de scheidsrechter heeft de uitslag van de 
wedstrijd Monnickendam – SV Zandvoort zaterdag behoorlijk 
beïnvloed. Terwijl de Zandvoortse doelman Michel van Kam-
pen geblesseerd op de grond lag, nadat hij door een aanval-
ler tijdens een sprong in de rug was gelopen, liet de leidsman 
doorspelen en was het geen kunst voor oud-prof Ab Persijn 
om de bal in het lege doel te schieten.

The Lions dames kloppen koploper 

Net als in eerder wedstrijden 
kwamen de Zandvoortse da-
mes moeilijk uit de startblok-
ken. De Amsterdamse formatie 
had dan ook in de eerste tien 
minuten geen enkele moeite 
een voorsprong op te bouwen, 
die halverwege was opgelopen 
tot 0-7 voordat Martina Loos 
de score namens Lions opende. 
Aan het begin van de 2e peri-
ode was de stand 6-11. In die 
2e periode kwam Lions wel-
iswaar beter in de wedstrijd, 
maar konden de kansen niet in 
punten omzetten. Lions bleef 
achter de feiten bleef aanlo-
pen en bij de basketwisseling 
keken ze nog steeds tegen een 
achterstand (21-27) aan.

Het dames basketbalteam van The Lions liet zaterdagavond zien 
dat de overwinning van een week eerder uit tegen BV Hoofd-
dorp geen toevallig resultaat was. In de Korverhal werd de onge-
slagen koploper The Falcons na verlenging met 54-53 verslagen.

Met goed doordacht aanvals-
spel werd in de 3e periode de 
achterstand van zes punten 
omgezet in een gelijke stand 
(27-27). Uiteindelijk wist 
Martina Loos Lions op een nip-
te 40-39 voorsprong te zetten. 
In de 4e periode ontspon zich 
een spannende strijd waarin 
aanvankelijk The Falcons aan 
het langste eind leken te 
trekken. In een spectaculaire 
slotfase wist Lions een gelijke 
stand (50-50) uit het vuur te 
slepen.
In de extra speeltijd hielden 
de Zandvoortse dames in te-
genstelling tot The Falcons het 
hoofd koel, met als resultaat 
een 54-53 overwinning.

Ronald Kaales organiseeert de verdediging

De adverteerders van deze week
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boomerang
Café Bluys
Café Oomstee
CDA Zandvoort
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Lamstrael
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Hema Zandvoort
Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort
Koppenol’s Beautycenter
Laurel & Hardy
Meijershof, Restaurant
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
Pandoerclub ‘Harten Zes’
Pluspunt
Printing People
Sailfish Reclame
Sandbar
Studio Total Care
Take Five
Tandartsenpraktijk van 
der Bend & de Wee
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

de rust naar de scheidsrechter 
gegaan en heb hem gevraagd 
waarom hij niet floot voor zo 
een duidelijke overtreding. Ik 
werd van achteren aangeval-
len en dat mag niet. Hij gaf 
mij toen gelijk maar kon niets 
aan de stand veranderen.” De 
tijdens deze aanval gebles-
seerd geraakte Steen moest 
met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht worden met een af-
gescheurde Achillespees.

Na het onterechte doel-
punt van de gastheren zette 
Zandvoort zo mogelijk nog 
meer druk, maar er ontstond 
ook een wat grimmige sfeer. 
Veel overtredingen van beide 
kanten die op het randje wa-
ren, met als gevolg een regen 
aan gele kaarten en zelfs twee 
rode. Doelpuntenmaker Persijn 
kreegdirect rood wegens na-
trappen, terwijl Zandvoort-
verdediger Ronald Kaales, na 
zijn tweede gele kaart, ook de 
douches op kon zoeken. Met 
een kater van jewelste konden 
de Zandvoorters weer naar 
huis.

Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort bij EDO hfc. De wed-
strijd begint om 14.30 uur.

Bridge
Liza 2007 Horeca Bridge Drive

Het doel is om geld bijeen te 
brengen waarmee kinderen in 
nood, zowel in eigen regio als in 
ontwikkelingslanden, een be-
ter leven te geven. Enkele voor-
beelden: een kindvriendelijke 
EHBO-kamer in het Spaarne 
Ziekenhuis, een blindenproject 
in Indonesië of een school voor 

Lions Club Zandvoort organiseerde zondag jongstleden voor 
de zesde keer de jaarlijkse bridgedrive. Aan het bridgetoer-
nooi in zeven Zandvoortse horecagelegenheden deden maar 
liefst 140 paren mee. 

meisjes in Bangladesh.

Met een monsterscore van 
72,60% werd het paar v.d. 
Eijkhof/Groothuizen de te-
rechte winnaar. Voor meer 
informatie of de volledige uit-
slag kunt u kijken op www.liza.
zandvoort.info.

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

MENU VAN DE MAAND NOVEMBER € 27,50
Salade de cabillaud grillé aux lardons 

assaisonnée au citron
salade	van	gegrilde	kabeljauw	met	spekjes	en	

limoendressing
of

Salade de poitrine de canard fumé aux canneberges
salade	van	gerookte	eendenborst	met	

een	dressing	van	cranberry’s
of

Salade d’aubergine grillée et de fromage de chèvre
salade	van	gegrilde	aubergine	en	geitenkaas,	

met	een	gembervinaigrette
HHH

Filet de dorage cuit au homard et 
risotto aux champignons

gebakken	doradefilet	met	kreeftensaus	
en	paddenstoelenrisotto

of
Medaillons de boeuf au coulis de shiitake

rundermedaillons	met	een	jus	
van	shi-itaken	en	cognac

of
Quiche provençale à la sauce tomate crémeuse
Provençaalse	quiche	met	tomatenroomsaus

HHH

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

Lekker sfeertje, 
kom het ook 

eens proeven.
Eerst naar Bluys
dan naar huis.

Buureweg 5 - Zandvoort

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Beleef 
het mee

in 
Oomstee!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Behoort u ook tot 
de senioren? 

En houdt u van gezelligheid 
en van kaarten?

Word dan lid van

Pandoerclub 
‘Harten Zes’

De eerste enige echte pandoerclub 

van Zandvoort waar gezellig wordt 

gekaart zonder rivaliteit, maar met 

een groot sociaal gevoel voor anderen.

Kom gewoon eens een keer bij ons op 

visite en proef de heerlijke kaartsfeer.

Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 
uur in het recreatiecentrum ‘De Hik’.

Tel. 5741829

November Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Babi Ketjap

* Si Tjap Kai 

* 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 *

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort
www.eetcafe-boomerang.nl  Tel. : 023-5719213

Wij zijn even dicht!
Wij gaan een frisse neus halen 
en zijn 22 november weer open
met nieuwe energie en ideeën.

Dik verdiend gelijkspel

Zandvoort begon onbevangen 
aan de klus United/DAVO. Het 
goede spel van de afgelopen 
weken werd ook nu weer ge-
toond. Vanuit een hechte verde-
diging en een sterk middenveld 
met ‘motor’ Michel van Marm, 
kwamen de Zandvoortse spit-
sen regelmatig gevaarlijk voor 
het doel van de tegenstanders. 
Toch zou Zandvoort op achter-
stand komen. Een schot dat per 
ongeluk door Stein Stobbelaar 
van richting werd veranderd 
zorgde ervoor dat de in vorm 
zijnde doelman Sander v.d. Wal 

het nakijken had. In de blessu-
retijd van de eerste helft zette 
Michael Kuijl met een snoei-
hard schot zijn ploeg naast 
United/DAVO. De vreugde was 
echter van korte duur, want 
nauwelijks een minuut later 
lag de bal alweer achter Van 
der Wal, ruststand 2-1.

Elleboogstoot
Na rust werd de strijd wat 
grimmiger en ontstonden er 
hier en daar irritaties. Na een 
elleboogstoot, waarbij hij een 
open wond aan de wenkbrauw 

Het zondagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen tegen 
titelkandidaat United/DAVO een dik verdiend gelijkspel be-
haald. Dat was een streep door de rekening van de Schalkwij-
kers die zondag hadden gehoopt het periodekampioenschap 
binnen te halen. 

opliep, moest aanvoerder Van 
Marm zich laten vervangen 
door Faisel Rikkers. De 2-2 
kwam van de voet van invaller 
Jan Zonneveld. Na een snelle 
aanval over de linker flank en 
een voorzet van Rikkers, kon hij 
hard uithalen en de licht ge-
blesseerde Haarlemse keeper 
voor de tweede keer het na-
kijken geven. Na deze gelijke 
stand probeerden de gast-
heren met man en macht de 
winnende te maken. Ze kwa-
men van een koude kermis 
thuis want Van der Wal en zijn 
elftal stonden pal tot aan het 
laatste signaal.

Komende zondag ontvangt SV 
Zandvoort het Bennebroekse 
BSM. Die wedstrijd begint om 
14.00 uur.

Voetbal  (Zondag)

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Goulash soep
Garnalen kroketjes

Proscuitti

Varkenshaas pepersaus
Panga/zalm rolletjes in botersaus

Mixed Grill

Coupe Amaretto
€ 16,75

Wij heten u van harte welkom
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 DR. C.A. GERKESTRAAT 75 ZANDVOORT
• Nabij  de zuidduinen gelegen ruime 2-onder-1 kap woning
• Tuin met schuur, achterom en parkeren op eigen terrein
• Lichte woonkamer met openhaard, open keuken,   
 4 royale slaapkamers en 2 badkamers
• Goed onderhouden woning v.v. licht kleurgebruik, 
 glad stucwerk en hardhouten kozijnen
• Woonopp. ca. 140 m2 , Perceelopp. 137 m2

 WILHELMINAWEG 10 ZANDVOORT
• In het groene hart gelegen zeer charmante en stijlvol   
 gerenoveerde half vrijstaande woning
• Fraai aangelegde voortuin, achtertuin op het zuiden
• Royale U-vormige woonkamer met openhaard, ruime   
 moderne woonkeuken, 5 slaapkamers en moderne   
 badkamer
• L-vormige garage/hobbyruimte en oprit voor meerdere auto’s
• Woonopp. ca. 230 m2, perceelopp. 472 m2 

Vraagprijs: � 269.000,-

 ZANDVOORTSELAAN 113 ZANDVOORT

Vraagprijs: � 374.900,-

 PASSAGE 3/16 ZANDVOORT
• Comfortabel ruim 3-kamer appartement op de 4e etage  
 gelegen, in gebouw met 2 liften
• Extra grote living (50m2) met zeezicht
• Balkons zowel zee- als landzijde
• Nabij zee, boulevard en centrum gelegen
• Inclusief berging en aparte garage
• Woonoppervlakte ca. 115 m2

•  Villa “De Heuvel” gelegen tegenover beschermd natuur 
 gebied, staat op een riant perceel van 1309 m2 eigen grond
• Prachtige tuin rondom met diverse terrassen
• Oprit voor div. auto’s, carport voor 2 auto’s naast elkaar
• Vanuit alle vertrekken vrij uitzicht en volledige   
 privacy door de unieke hoge ligging
• Geheel voorzien van dubbele beglazing

 SPOORBUURTSTRAAT 10 ZANDVOORT
• Verzorgde tussenwoning met knus plaatsje en achterom
• Centraal nabij strand, centrum en openbaar vervoer   
 gelegen
• Gezellige woonkamer met houten vloer, open keuken met  
 landelijke uitstraling en toegang naar het achterplaatsje
• Doucheruimte en 2 slaapkamers (vh 3 kamers) beiden 
 met dakkapel, gehele verdieping is v.v. een laminaatvloer
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: � 224.900,-Vraagprijs: � 998.000,-

 TROMPSTRAAT 15/4 ZANDVOORT
• Op de 2e verdieping van het complex Trompborgh 
 gelegen 3-kamerappartement, v.h. 4 kamers
• Zonnig balkon en schitterend uitzicht over zee
• Lichte L-vormige woonkamer met openhaard (gas) en  
 schuifpui naar het balkon met prachtig zeezicht
• Het complex beschikt over een afgesloten parkeerterrein
• Woonoppervlakte ca. 85 m2, evt. garage te koop!

Vraagprijs:  �  236.900,-  (appartement)
 �  32.500,-  (garage)

Vraagprijs: � 825.000,-

De nieuwe woninggids is weer uit en wordt de komende dagen 
huis aan huis verspreid!

Heeft u deze nog niet ontvangen?
Loop gerust bij ons binnen voor een gratis exemplaar!

We zijn dagelijks (maandag t/m vrijdag) 
geopend van 8:30 uur tot 17:30 uur.

CVL_Adv_ZC0744.indd   1 30-10-2007   15:00:56



Geldig t/m zondag 11 november

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	 4	appelflappen	€ 3.75
•	 Multikorn	met	granen	en	
	 zaden	heel	brood	€ 2.50

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

tekst en foto Nel Kerkman

Met de campagne wil het 
WNF aandacht vragen voor 
de bedreigingen van het leven 
onder water door overbevis-

Ongeveer 1500 mensen namen een duik in de zee
was er een warming up geleid 
door niet minder dan Gaston 
Starreveld, ambassadeur van 
de Nationale Postcodeloterij. 
Ook bekende Nederlanders de-
den mee aan de duik onder wie 
tv-presentator Harm Edens en 
actrice Marianne Mudder. Tot 
grote hilariteit ontdekte een 
toeschouwstertje opeens haar 
leraar in zwembroek tussen de 
vele deelnemers.

Perfecte begeleiding
Getooid in witte actie T-shirts 
en blauwe dolfijnzwembanden 
uit het ‘plonspakket’ waren de 
deelnemers goed te herkennen. 
Op zee hield de Zandvoortse 
Reddingbrigade iedereen in 

Flinke plons van WNF duikdeelnemers 

Nieuw in ons assortiment:
Div. soorten cake 
Div. soorten Herfst chocolade, 
ook in kado verpakking
Amandel speculaas

De vroege ‘nieuwjaarsduik’ 
voor de campagne ‘Kies voor 
een levende zee’ van het We-
reld Natuur Fonds bracht een 
geweldig resultaat op. De 1500 
deelnemers die afgelopen zon-
dagmiddag meededen met de 
actie hebben laten zien waar 
ze voor staan. In totaal haalden 
ze een bedrag van € 8176,94 
aan sponsorgeld bij elkaar.

de gaten en op land waakten 
leden van het Rode Kruis afde-
ling Zandvoort over een goede 
afloop. De omleiding van het 
verkeer was dit keer voor het 
eerst in handen van 5 verkeerre-
gelaars van eigen, Zandvoortse 
makelij. Een dweilorkest hield 
de stemming erin. Na afloop 
rende iedereen al bibberend 
terug naar het gastvrije Center 
Parcs dat een omkleedruimte 
beschikbaar had gesteld. Na af-
loop werd de deelnemer met 
het hoogste sponsorbedrag 
bekend gemaakt. Het was 
Mireille Verkolf uit Amsterdam, 
zij kreeg als prijs een geheel 
verzorgd arrangement in een 
van de parken van Center Parcs. 

1111

De Mannetjes
VVD’er Kramer 

verstoort installatie

‘Als dat maar geen 
echtscheiding met zijn 

partij oplevert!’

sing en bijvangst. Van het ge-
weldige bedrag kunnen onder 
andere schildpadvriendelijke 
vishaken worden geïntrodu-
ceerd in de tonijnvisserij. Maar 
mensen in Nederland kunnen 
ook zelf nog veel doen. Gebruik 
de VIS-wijzer en koop verant-
woorde vis!

Bekende Nederlanders
Uit heel Nederland hadden de 
deelnemers gehoor gegeven 
aan de oproep van het WNF om 
deel te nemen aan deze actie. 
Het aantal van 1500 deelne-
mers was overweldigend, net 
zoals het gegil en geschreeuw 
toen jong en oud het koude 
zeewater in doken. Maar eerst 

Zandvoortse 
Courant 

8 november 
Geen commissie Projecten en Thema’s. 

12 november 
Toekomstavond Zandvoort 2025.
Praat mee over de toekomst van 
Zandvoort. U bent van harte welkom 
in Gebouw De Krocht.
Lees de gemeente-advertentie in deze krant. 

Actueel  P5 Toekomstavond
3e jaargang • nummer 45 • 8 november 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Cultuur P11 ‘Vogels van formaat’

Auto Strijder
Zandvoort

Al met al is de campagne van 
WNF succesvol verlopen en zijn 
de meeste mensen bewust ge-
worden van het belang van het 
leven in zee.

Ludiek P15 ‘Rondje Dorp’
Sport P22 Futsal
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Column

Hij is nog steeds niet ge-
maakt. De klok van de katho-
lieke kerk. Vijfenveertig jaar 
woon ik er tegenover en het 
is lastig als het steeds maar 
12 uur blijft! Mijn vertrouw-
de uurwerk voor het raam 
was een goede houvast. 
Het zal wel weer goed ko-
men. Er wordt heel hard 
gewerkt in de kerk. Stiekem 
ben ik naar binnen gewipt. 
Wat een ruimte….Alles is 
weg, ook de karakteris-
tieke banken. Wanden zijn 
schoongemaakt. Nog steeds 
zijn vrijwailligers aan het 
krabben. Restanten verf 
verwijderen die eens zijn 
opgebracht. Hoe konden 
ze dat vroeger toch doen, 
verf kledderen over mooie 
tegeltjes?
De prachtige, nieuwe ver-
lichting geeft een speciaal 
effect op het houtwerk 
hoog bovenin de kerk. Ik 
heb met open mond staan 
kijken. Wetend, dat er on-
der de vloer ook van alles is 
gebeurd. Waar nu cement 
is, ligt vloerverwarming. 
Een mooi tapijt zal straks 
het grijze, grauwe steen 
bedekken. Het moet in de 
toekomst prettig zitten zijn 
op de stoelen die worden 
aangeschaft. Want ook de 
harde, smalle, oncomfor-
tabele kerkbanken zijn ver-
dwenen. 
Nee. Ik ben niet katholiek. 
Maar toch heb ik iets met 
deze kerk die bijna aan mijn 
voortuin grenst. Er moet 
nog veel, heel veel gebeuren. 
Maar het enthousiasme is 
er. “We krijgen de grootste 
zaal van Zandvoort”, fluis-
tert glimmend van trots één 
van de vrijwilligers.
Ik wens iedereen heel veel 
succes. Binnenkort kom 
ik zeker weer kijken. Maar 
mag alsjeblieft de kerkklok 
zo spoedig mogelijk gelijk 
gezet worden? Trouwens, 
ik zal nooooooit meer mop-
peren als op zondagmorgen 
(voor mijn gevoel) het beie-
ren wat te lang duurt.

Lienke Brugman

Wat is het stil 
in Zandvoort

Cartoon  Hans van Pelt

Oplettend
VVD-fractievoorzitter Fred 
Paap is een oplettend man. 
Zeker als het gaat om de 
handhaving. In navolging van 
de voormalige fractieleider 
en huidige VVD-wethouder 
Wilfred Tates wil de libe-
raal de zaken op het strand 
goed geregeld zien. Toen vo-
rige week bleek dat niet alle 
strandpachters zoals voor-
geschreven op 1 november 
hun biezen gepakt hadden, 
schreef Paap nog dezelfde 
dag een brief aan zijn partij-
genoot en wethouder Tates. 
Hij herinnerde de wethou-
der er aan dat na afloop van 
het strandseizoen het strand 
ontruimd moet worden.

Na gesteld te hebben dat 
aangegeven is dat er ge-
handhaafd gaat worden, 
vroeg Paap op welke manier 
dat gedaan wordt en of de 
contractuele sancties wor-
den toegepast. Ook wil Paap 
weten of er dit jaar nog een 
schouw plaatsvindt naar de 
wijze waarop de pachters 
hun strandgedeelte hebben 
achtergelaten?

Dat wethouder Tates ietwat 
ongelukkig was met de op-
lettendheid van zijn partijge-
noot, bleek uit het antwoord 
dat vrijdag volgde. Ietwat ste-
kelig schreef Tates: “Op het 
moment dat u het college at-
tent maakt op het feit dat het 
strand nog niet geheel is ont-
ruimd, vindt er al een schouw 
plaats met Rijnland. U moet 

het college wel in de gele-
genheid stellen zijn werk te 
kunnen doen en af te ronden, 
voordat u uw taak als contro-
leur gaat uitoefenen. Ik zal u 
meedelen hoe de zaak verder 
wordt afgehandeld.” Was ge-
tekend: uw eigen wethouder 
strandzaken W.W.S. Tates.

Echtscheidingen
VVD-raadslid Jerry Kramer 
kreeg antwoord op zijn 
vragen over het feit dat 
Zandvoort landelijk koploper 
is als het gaat om het aantal 
echtscheidingen. Wethouder 
Toonen maakte Kramer dui-
delijk dat dit niet direct een 
zaak is van het gemeentebe-
stuur. Wel is het mogelijk dat 
personen die in de proble-
men komen, net als iedereen, 
een beroep kunnen doen op 
de voorzieningen van de ge-
meente. Speciale regelingen 
bestaan er echter niet. 

Nieuwe functie
Iedereen die voor allerlei za-
ken bij de centrale balie van 
de gemeente is geweest, 
heeft wel eens kennis met 
Hilly Jansen gemaakt. Sinds 
kort heeft Hilly een nieuwe 
functie bij de gemeente als 
bedrijfscontact functiona-
ris. Zij is de contactpersoon 
en ‘helping hand’ tussen de 
ondernemer en de eigen or-
ganisatie voor onder andere 
informatie over vergunnin-
gen, vestigingen en uitbrei-
dingen. Hebt u haar hulp 
nodig? Maak dan altijd een 
telefonische afspraak.

Rondom 
het RaadhuisFamilieberichten

Italiaanse gangster aangehouden
Vorige week woensdagnacht is in Zandvoort een kopstuk van 
de Italiaanse Camorra aangehouden.  De Camorra is in Italië 
de tegenhanger van de Siciliaanse Cosa Nostra maar is minder 
gestructureerd.

Volgens bij de politie Kenne-
merland binnengekomen 
informatie uit Italië zou de 
verdachte zich mogelijk op-
houden in Haarlem of omge-
ving. Rechercheurs uit Haarlem 
stelden direct daarop een on-

derzoek in. Zij wisten hem te 
lokaliseren in onze woonplaats 
waar hij onder een valse naam 
verbleef, waarna de man werd 
aangehouden. Hij is in af-
wachting van zijn uitlevering 
ingesloten.

Samen plezier, samen op reis
samen een éénheid, samen eigenwijs

samen kwaad en samen goed
samen verdriet en samen weer moed
nu verder zonder hem, dat doet pijn

te weten nooit meer samen te zijn.

Tot op het laatst betrokken bij allen die hem lief 
waren, is toch onverwacht overleden mijn lieve 
man, mijn onvergetelijke vader, schoonvader en 
onze geweldige opa

Rinus Kok
* 3 augustus1941                † 5 november 2007 

 Monika
 Sandra en Kees Jan
  Francis
  Vincent

Hogeweg 59zw
2042 GG Zandvoort

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en 
condoleren op donderdag 8 november van 19.30
tot 20.00 uur in Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort.

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op 
vrijdag 9 november om 13.30 uur op de
Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat 67 
te Zandvoort.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van de begraafplaats.

Lieve Rinus
Bedankt voor je warme vriendschap in fijne  

en moeilijke tijden 

Tiny &
  Wim (in herinnering)
   van der Zeijs

Veel bewondering hebben wij voor de manier 
waarop hij samen met zijn gezin deze ongelijke 

strijd heeft gestreden.
Verdrietig zijn wij dat wij veel te vroeg afscheid 

hebben moeten nemen van onze broer en zwager
 

Rinus Kok
 
 Pitt Meadows : Wim en Ria

 Zandvoort : Peter en Ingrid

 Alfaz del Pi : Thea en Ap
 
 Zandvoort : Fred en Tineke

Na een enorm oneerlijke strijd 
is van ons heengegaan, 

een ontzettend lieve en sterke vrouw, rust zacht

Lonnie
Heel veel sterkte en steun toegewenst aan 

de familie.

Serge en Mandy
Nick & Joey

Veel te snel, te plotseling
moet ik alles wat mij dierbaar is verlaten
Mijn lieve man, mijn kleine schatten, 
niemand wenst dit, niemand wil dit,
maar je hebt het niet voor het zeggen.
Het verdriet zal een plaats krijgen.
Bewaar mij in jullie herinnering.
Het ga jullie goed.
 
Veel te vroeg is van ons heengegaan onze  
lieve vrouw, beste moeder, mooiste dochter, 
echte zus, gezelligste tante, leukste oma en 
vriend van ons allemaal

Ilonka Aardewerk
- Lonnie-

* 9 april 1949          † 6 november 2007

 Manolo Hormeño    
  Shanna en Remco
   Indi
  Misha
     
 papa en mama

 Mike en Hannie
  Max

Correspondentieadres:
Koningstraat 67, 2042 VH Zandvoort

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en 
condoleren op vrijdag 9 november van 19.30 
tot 21.00 in Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort.

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op 
zaterdag 10 november om 12.00 uur  op de
Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat 
67 te Zandvoort.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van de begraafplaats.

Lieve oma Lonnie
Oma, al ben ik dan nog klein
ik vind het heel fijn
om bij jou te zijn.

Als ik bij jou ben
hoef ik me nooit te vervelen
want jij gaat altijd
met me spelen.

Ik wil dat je weet
dat ik je de allerliefste vind
daarom lieve oma, een dikke knuffel 
van jouw Indi.  

Lieve Lonnie
Samen gelachen
Samen gehuild
Samen gedeeld
Samen gevochten 
 

en ik heb verloren
                je broertje
 

Michael , Hannie en Max

Onze allerliefste dochter Lon 
heeft haar zware strijd verloren.
Wij verliezen aan ons kind een 
fijne en zorgzame dochter.
 
                                        Papa en Mama

Raadslid Kramer 
verstoort installatie

Astrid van der Veld (GBZ) en Dick Suttorp (OPZ) zijn dinsdag-
avond tijdens de raadsvergadering als tijdelijk raadslid geïn-
stalleerd. VVD-raadslid Jerry Kramer vond de gang van zaken 
rond de installatie schijnbaar dermate lachwekkend, dat hij in 
een langdurige lachstuip uitbarstte. 

De afgang van Kramer als 
volksvertegenwoordiger was 
compleet toen burgemees-
ter Niek Meijer hem na enig 
geduld verzocht de vergade-
ring te verlaten om een glas 
water te gaan drinken, omdat 
de VVD-er met zijn weinig 
respectvolle optreden deze in 
het Nederlandse staatsbestel 
zeer belangrijke ceremonie op 
een weinig respectvolle wijze 
verstoorde. Kramer maakte 
daarmee kennis met  de 
strakke hand waarmee bur-
gemeester Meijer zijn eerste 
raadsvergadering leidde. Bij de 
behandeling van de begroting 
en de algemene beschouwin-
gen leidde hij een aantal keren 
de discussie met veel takt in 
de juiste banen.

Bezwaren
Overigens verliep de installatie 
van Van der Veld en Suttorp ook 
politiek niet rimpelloos. Beide 
kandidaten werden door de 
overige vijftien raadsleden niet 
unaniem geaccepteerd. Vooral 
de kandidatuur van Suttorp, 
die voor de derde keer in deze 
raadsperiode als plaatsvervan-
ger van Peter Boevé werd ge-

installeerd, leverde weerstand 
op. CDA-fractievoorzitter Gert 
Jan Bluijs maakte duidelijk 
dat de bezwaren beslist niet 
de persoon van Suttorp be-
troffen, maar uitsluitend de 
verhouding tussen Boevé en 
OPZ, waarmee Boevé enkele 
maanden geleden brak. Een 
zienswijze die merkwaardiger 
wijze, ondanks de berichtge-
ving in een aantal media waar-
in onder andere fractieleider 
Carl Simons werd geciteerd, 
door Bruno Bouberg Wilson, 
die meestal als woordvoerder 
optreedt, werd ontkent. 

Niet unaniem
Suttorp werd uiteindelijk ge-
kozen met 8 stemmen voor, 6 
tegen en 1 ongeldige stem.
Ook de kandidatuur van Astrid 
van der Veld leverde vijf tegen-
stemmers op. Nog meer weer-
stand was er tegen de benoe-
ming van het GBZ-raadslid in 
de hoorcommissie van de raad. 
Een meerderheid van 9 stem-
men verhinderde haar toetre-
den tot deze commissie, die 
tot taak heeft belanghebben-
den te horen over bijvoorbeeld 
bestemmingsplannen.    

Lieve mama,
Zoals jij het altijd zei:

“we doen het gewoon!”

Maar we zullen je vreselijk missen.
Shanna & Misha

Lieve Lon,
Doe je voorzichtig! En bel even als je d’r bent.

Liefs Co

Tot ons grote verdriet is onze voorzitster op 
62-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden.

Klara
Namens alle leden,

KJC ‘Ons Genoegen’

Hulpverlening na paddo-gebruik
Afgelopen maandag heeft 
de politie een 25-jarige 
Amerikaan geholpen die op 
het Stationsplein een aantal 
malen was omgevallen nadat 
hij paddo’s had genuttigd. De 
Amerikaan voelde zich erg 

beroerd en zag de politieman 
aan voor een groen mannetje. 
De politie heeft de ambulance 
laten komen voor nader on-
derzoek en behandeling. De 
Amerikaan kon na een half uur 
zijn weg weer vervolgen.
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Vrijdag 9 november
Pop/rockband

Fifth Lane
van 21.00 – tot 24.00 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

November Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Babi Ketjap

* Si Tjap Kai 

* 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!

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)

Aanrijding op gevaarlijke 
buskruising

Dat de knipperlichten die de 
kruising busbaan/Burg. Van 
Alphenstraat bij NH Hoteles 
beveiligen niet goed functi-
oneren, heeft deze krant al 
eens geconstateerd. Volgens 
Zandvoorters die regelmatig 
deze kruising passeren is de 
functie nog steeds niet al te 
best. Maandagavond was 
het dan ook raak. Een lijnbus 
van Connexxion ramde een 
personenauto die hem geen 
voorrang verleende. Gelukkig 
reed de buschauffeur bijna 
stapvoets waardoor er geen 
slachtoffers vielen. De mate-
riële schade was echter be-
hoorlijk groot. Connexxion 
moest een andere bus laten 
komen om de passagiers ver-
der te kunnen vervoeren.

Op een haartje
Zandvoort kan tegenwoor-

dig niet meer zonder ver-
keersregelaars. Sinds kort 
is ons dorp in het bezit van 
een aantal mannelijke en 
vrouwelijke gediplomeerde 
verkeersregelaars. Dat is 
heel handig: zij kennen als 
geen ander de verkeerssitu-
atie cq. het stratenplan van 
Zandvoort. Afgelopen zon-
dag bij de WNF duik werden 
de verkeersregelaars ingezet 
om alles in goede banen te 
leiden. Na een stopteken 
moesten de verkeersrege-

laars Ankie Joustra en 
Ankie Miezenbeek  hun 

vege lijf redden met een 
sprong om niet onder 
een auto van een agres-
sieve bestuurder te ko-
men. Alles liep gelukkig 
goed af en de dames 
stonden een paar mi-
nuten later weer dood 
gemoedereerd het ver-
keer te regelen. Hulde 

aan deze dames! 

Gastvrij  
De toerist wordt aan de boule-
vard weer gastvrij ontvangen. 
Want sinds 1 november zijn de 
parkeermeters met een grijze 
hoes afgedekt. Menigeen 
maakte daar afgelopen zon-
dag dankbaar gebruik van. 
Gelukkig zijn de plannen 
van de parkeervisie om deze 
klantvriendelijke maatregel af 
te schaffen nog niet in gang 
gezet. Dus doe uw voordeel 
er mee.

Seizoenswisseling 

De een die gaat en de ander 
komt. Zo gaat dat nu eenmaal 
in Zandvoort. Voor Manfred 
de Leerman is het seizoen 
voorbij. Hij heeft zijn leer-
kraam op het Raadhuisplein 
gesloten en kan niet meer ge-
nieten van de veranderde op-
stelling van de bankjes. Daar 
en tegen heeft Harry ‘Oliebol’ 
zijn kraam weer opgepoetst 
en staat ook dit jaar op de 
voor hem bestemde plek. Laat 
de winter maar komen. Een 
overheerlijke oliebol is nooit 
weg.

Juttersmu-ZEE-um 
De vrijwilligers van het 
Juttersmu-ZEE-um zijn mo-
menteel bezig de boven- en 
benedenruimte van het mu-
seum te herinrichten. Daarom 

is het museum voor een 
paar weekenden gesloten. 
Zodra alles weer leuk is 
ingericht met andere jut-
terspullen en er natuurlijk 
een nieuwe kreeft in het 
aquarium zwemt, wordt het 
mu-ZEE-um weer feestelijk 
geopend. 

Bazaar  
Ook dit jaar is er in de 
Protestantse kerk aan het 
Kerkplein een bazaar. Op za-
terdag 10 november van 9.30 
tot 16.00 uur is in de kerk en 
in het jeugdhuis achter de 
kerk gevuld met snuisterij-
en, boeken, kerstkaarten en 
andere grote en kleine spul-
len. Ook is er een loterij en 
staat de sjoelbak en de koffie 
klaar. Iedereen is van harte 
welkom. 

Kledingactie
Op 16 en 17 november is 
er weer de halfjaarlijkse 
kledingactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen 
in Nood. Met hun 40 jaar 
ervaring is deze organisa-
tie de oudste charitatieve 
kledinginzamelaar van 
Nederland. Bij de kledin-
ginzameling worden zij 
ondersteund door hon-
derden vrijwilligers. De op-
brengst van de actie gaat 
dit keer naar een voedsel-
zekerheidsproject in Oost-
Congo. Waar kunt u de 
kleding in gesloten zakken 
brengen? Op vrijdag 16 no-
vember tussen 19.00-20.00 
uur, R.K. kerk St. Agatha, 
Grote Krocht 45, Zandvoort 
of Gereformeerde Kerk, 
Julianaweg 12, Zandvoort. 
In Huize Bodaan, Huis in de 
Duinen en voormalig Huis 
in ’t Kostverloren kunt u de 
zakken met kleding 16 no-
vember voor 18.00 uur in de 
hal neerzetten. Begin van 
de avond worden de zakken 
opgehaald. Op zaterdag 17 
november kunt u tussen 
10.00-12.00 uur terecht bij: 
R.K. kerk St. Agatha, Grote 
Krocht, Zandvoort of bij de 
R.K. kerk Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan, Aerdenhout.

Inspraakavond over visie op 2025
Zandvoort moet zich in de toekomst richten op de ontwik-
keling van de kustlijn. Dat is één van de conclusies die werd 
getrokken na de eerste discussieavond tussen vertegenwoor-
digers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisa-
ties, over hoe Zandvoort er in 2025 uit zou moeten zien. Bur-
gemeester Niek Meijer en wethouder Marten Bierman waren 
zeer belangstellende toehoorders.

Voor de pauze werd uitge-
breid ingegaan op vraag hoe 
Zandvoort er op dit moment 
voor staat in vergelijking met 
andere Noordzee badplaat-
sen. Wil Zandvoort de positie 
als één van de belangrijkste 
recreatiegemeenten aan de 
Nederlandse kust behouden, 
dan is er vooral daadkracht 
nodig en zullen er keuzes ge-
maakt moeten worden. 

Positieve benadering
Volgens de aanwezigen wordt 
er nu vaak in problemen ge-
dacht, dat is een negatieve 
benadering. Een positieve 
benadering, waarbij uitge-
gaan wordt van zaken die 
Zandvoort wel heeft, verdient 
de voorkeur. Als positieve pun-
ten werden onder andere ge-
noemd de kleinschaligheid en 
het feit dat Zandvoort aan alle 
kanten wordt ingesloten door 
de natuur, zee en duinen.

‘Knippen en plakken’
Na de pauze werden de aan-
wezigen in groepsverband 
aan het ‘knippen en plakken’ 
gezet om inzichten over de 
toekomst van Zandvoort te 
geven. De uitkomsten wer-
den aan de hand van een 
plattegrond gepresenteerd. 
Het was spijtig dat niet een 
recente kaart van Zandvoort 
beschikbaar was, want op dit 
exemplaar stond bijvoorbeeld 
Park Duinwijk nog niet inge-
tekend.

Sommige uitkomsten waren 
opmerkelijk. Eén van de be-
langrijkste gedachten was een 
modernisering van de kustlijn, 
waarbij onder andere gedacht 
werd aan één lange boulevard 
vanaf de ‘Kop van de Zeeweg’ 

tot aan Zandvoort Zuid. Zelfs 
het doortrekken richting 
Noordwijk en IJmuiden werd 
gezien als een mogelijkheid. 
Wat hiervan de consequenties 
voor bijvoorbeeld de plannen 
voor de Middenboulevard zijn, 
werd niet duidelijk. Wel leefden 
er ideeën over het aanleggen 
van een haven of strekdam en 
zelfs een eiland in zee, al dan 
niet met milieuvriendelijke 
energievoorzieningen.

Bereikbaarheid
Wat betreft de bereikbaar-
heid was het opvallend dat 
een goede fietsverbinding 
met de Haarlemmermeer 
(Hoofddorp) gezien werd als 
een prominente mogelijkheid 
Zandvoort voor een groter pu-
bliek te ontsluitend. De route 
zou onderdeel kunnen uit-
maken van een toeristische 
fietsroute om Zandvoort. Ook 
het doortrekken van de Zuid-
Tangent over onder andere de 
voormalige trambaan vanuit 
Aerdenhout werd geopperd. 

Conclusies
Opvallend was de opmerking 
van burgemeester Meijer, dat 
Zandvoort niet direct behoefte 
heeft aan een derde toegangs-
weg. De indruk die Meijer in 
zijn eerste zes weken als bur-
gemeester opdeed, was dat 
de bereikbaarheidsproble-
matiek maar op een beperkt 
aantal dagen in het seizoen 
speelt. Meijer vroeg zich af 
of we daarop moet inspelen. 
Een andere conclusie aan het 
slot van de bijenkomst was dat 
Zandvoort het in de toekomst 
moet hebben van de kwaliteit 
van het toeristisch product. Al 
met al een interessante brain-
stormavond.

Burgerlijke stand
20 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2007 

Geboren:
Meliz, dochter van: Bas, Elvan en: Egemen, Fikret
Indy Alabama, dochter van: Bender, Janine Suzanne 
en Hofma, Gerben Jitze
Lalique Josephine Chérie, dochter van: Kuijtenbrouwer, 
Theresia Catharina en Schuurman, Sander Maximiliaan 
Louis
Alicja Louise, dochter van: Rother, Malgorzata Alicja 
en Kok, Steffan
Rens Kobertus, zoon van: Magielse, Nancy Maria en 
van Kouwen, Albert Gerardus
Xavier Kian Philippe, zoon van:  Janssen, Johanna 
Maria
Lola Sterre, dochter van:  van den Broek , Karel Willem 
Mien en Krommendijk, Nicole Ilse Henriëtte
Doortje, dochter van: Lunstroo, Rogier Pieter Hendrik 
en Paap, Wanda

Overleden:
Jans, Bernard Johan, oud 82 jaar 
Timmermans, geb. Rowold, Metje, oud 91 jaar, 
Koper, geb. Schipper, Klara Martini Johanna, oud 62 jaar  
Egas, geb. Kroese, Gerdina Maria, oud 83 jaar 
Hoek van den, Evert Elbertus, oud 85 jaar 
Vos de, geb. Hartog, Maria Beliana, oud 87 jaar 
Leeuwen van, geb. Groot de, Alida, oud 90 jaar 
Wessels, geb. Persoon, Wilhelmina Johanna Cornelia, 
oud 82 jaar

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478 
of mail: 

info@zvo-verspreiders.nl

Waterstanden
november Hoog 

water
Laag 

water
Hoog 
water

Laag 
water

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

02.29

03.05

03.36

04.10

-

-

-

-

8

9

10

11

12

13

14

15

10.40

1 1 . 1 0

1 1 . 4 5

02.10

00.10

00.56

01.36

02.10

1 4 . 4 5

1 5 . 1 8

1 5 . 4 7

1 6 . 1 9

04.39

0 5 . 1 5

05.45

0 6 .1 5

22.44

23.10

23.30

-

12.34

1 3 . 1 6

13.50

1 4 . 3 1

-

-

-

-

16.52

1 7. 2 5

1 7. 5 2

18.30

Hoog 
water

Boeken- en speelgoedbeurs 
Mariaschool

De Mariaschool aan de Prinsesse-
weg organiseert op woensdag 
14 november vanaf 8.30 uur tot 
12.30 uur de alom bekende boe-
ken- en speelgoedbeurs. Geef 

uw oude boeken en speelgoed 
een nieuwe kans. Spullen inle-
veren kan tot uiterlijk dinsdag 
13 november 13.00 uur bij het 
speellokaal van de Mariaschool. 
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 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 24             ZANDVOORT
•	 Vrijstaande	karakteristieke	20er	jaren	woning	met	garage	en	oprit,	gelegen	

nabij	strand	en	centrum
•	 Dit	voormalige	pension	beschikt	o.a.	over	9	slaapkamers,	woonkamer,		

eetkamer	en	ruime	zolder
•	 Dit	fraaie	pand	dient	gemoderniseerd	te	worden	om	weer	de	uitstraling	te	

krijgen	die	het	verdient
•	 Woonoppervlakte	ca.	165	m2

Vraagprijs: € 595.000,-

Robert (40) heeft al een ‘levens-
lange’ horeca-ervaring met een 
vader die bedrijfsleider was in 
het helaas momenteel geslo-
ten Wapen van Zandvoort op 
het Gasthuisplein. “Ik ben een 
echte ‘café-jongen’ en wij dro-
men er al lang van iets voor 
onszelf te hebben. Vooral mijn 
vorige werkgevers hebben ons 
gestimuleerd en ook mijn broer 
Nick heeft hierin heel veel tijd 
geïnvesteerd”, aldus Robert. 
Robert heeft onder andere ge-
werkt in de Chin Chin en Gran 
Dorado. Sandra heeft, samen 
met haar vader, de kledingzaak 
Ton sûr Ton gehad en heeft ver-
volgens in hotel Hoogland en 
in het casino gewerkt. 

Menukaart
Het enigszins oubollige inte-
rieur is intussen, mede met 
hulp van familie en vrienden, 
flink aangepakt en heeft een 
frissere uitstraling gekregen. 
Voor volgend jaar staat in 
de planning dat men, net als 
vroeger, weer gezellig aan de 
bar zal kunnen zitten. “Op ver-
zoek van onze klanten blijft de 
menukaart voorlopig ongewij-
zigd, maar zijn wij wel overge-
stapt op een ander biermerk. 
Daarnaast beschikken wij 
over een zeer uitgebreide kof-
fiekaart ”, licht Robert toe. Dat 
de kaart behoorlijk uitgebreid 
is, lijdt geen twijfel. Gebleven 
zijn het beroemde broodje 
‘Half om’ en niet te vergeten de 
zelfgemaakte filet Americain, 
want zowel de koks als de kwa-
liteit zijn onveranderd. Verder 

natuurlijk de biefstukken, de 
spareribs en de verschillende 
soorten schnitzels, maar ook 
het bordje macaroni blijft te 
bestellen. Men kan zelf kiezen 
uit allerlei groenten en een 
bakje salade hoort er even-
eens bij. Een portie mosselen 
is al verkrijgbaar voor slechts 
€ 13,50 en wat te denken van 
gebakken lever met spek en 
uitjes? Een driegangen menu 
is al voor € 16,50 te bestellen 
en ook een daghap, momen-
teel gespitst op winterse hap-
pen zoals zuurkool en hutspot, 
inclusief een heerlijk balletje 
gehakt, wordt geserveerd.

bestel@harocamo.nl 
Robert: “Uniek voor Zandvoort 
is het gegeven dat alle maal-
tijden via de telefoon besteld 
kunnen worden (binnenkort 
ook via het e-mailadres be-
stel@harocamo.nl), zowel voor 
particulieren en bedrijven, en 
worden, in ieder geval tot 1 
januari 2008, gratis thuisbe-
zorgd. Onze zoon Robin (14 
jaar) zorgt hiervoor en wordt 
dus vroeg in het horecaleven 
ingewijd.”

Brasserie Harocamo beschikt 
over een terras met twaalf 
stoelen en binnen is ruimte 
voor vijftig personen. Vanaf 
09.00 uur is men zeven da-
gen per week welkom voor een 
ontbijt en lunch en ’s avonds 
kan men in de Kerkstraat 14 tot 
22.00 uur dineren. Telefoon: 
5712102. Meer informatie vindt 
u op www.harocamo.nl.

Wie in Zandvoort kent deze zaak eigenlijk niet? In 1949 is de 
heer Gaus in de Kerkstraat gestart met een slagerij, later werd 
het een broodjeszaak, voordat het omgetoverd werd tot een 
restaurant en door zijn twee zonen werd overgenomen. Per 
2 oktober neemt een nieuw stel de honneurs waar: Robert en 
Sandra ten Broeke popelden om aan de slag te gaan! 

door 
Erna Meijer

Brasserie HarocamoGestrande plannen van Zandvoort
De Genootschapsavond van vrijdag jongstleden ging over ‘ge-
strande plannen’. Op uitnodiging van het Genootschap Oud 
Zandvoort vertelde Joyce Kelder, kleindochter van architect 
W. Kelder uit Bussum, over de diverse gestrande plannen die 
Zandvoort vlak na de oorlog zouden omtoveren in een ge-
weldige badplaats. De belofte dat de avond boordenvol zou 
zitten met interessante beelden en feiten had menigeen naar 
De Krocht getrokken. Vooral na de pauze werd de belofte in-
gelost.

tekst en foto Nel Kerkman

In zijn inleiding blikte voorzit-
ter Ger Cense kort terug naar 
het oude vissersdorp waar 
varkens en ander vee over de 
zandweggetjes liepen: “het 
stonk er en het zag er vies uit.” 
Daarom lieten stedenbouw-
kundigen het dorp links liggen 
en richtten hun toekomstblik-
ken naar de Noordboulevard. 
In 1880 werd er grond gekocht 
om een nieuw Zandvoort te 
verwezenlijken. De oudste 
plannen uit 1612, om alle stra-
ten vanaf het centrum richting 
zee te laten lopen, zijn nooit 
uitgevoerd. 

Zomercentrum
Joyce Kelder studeert aan de 
TU in Delft en heeft de steden-
bouwkundige ontwikkeling van 
Zandvoort als studieobject ge-
kozen. Haar grootvader maakte 
in opdracht van ir. Friedhoff een 
aantal ontwerpplannen. Zo 
heeft W. Kelder na de oorlog 

meegewerkt aan de wederop-
bouw en ontwierp de flats aan 
het Favaugeplein. Met trots 
meldde Joyce hoe haar groot-
vader destijds ook aan de ont-
wikkeling van de auto dacht. 
Hij ontwierp autoboxen onder 
de flats en de voordeur werd 
niet aan de voorkant van de 
windgevoelige boulevard ge-
plaatst maar kwam aan de ach-
terkant. Daarna bouwde Kelder 
samen met aannemersbedrijf 
Pijpers het café-restaurant ‘de 
Rotonde’. In 1961 werd de eer-
ste torenflat met 12 verdiepin-
gen en met een capaciteit van 
231 bedden als uitbreidings-
plan van café-restaurant ‘de 
Rotonde’ gebouwd. Het plan 
van Friedhoff voor een zomer-
centrum en een grote pier is 
nooit uitgevoerd. Het miljoe-
nenplan werd een utopie.

Rondje Zandvoort
De huidige hoge flats barrica-
deren de openheid en de blik 
naar zee. Vooral als je uit de 

Voorzitter Ger Cense bedankt gastspreker Joyce Kelder

trein komt is het zoeken naar 
de zee en het strand. Ook mist 
Joyce winkels aan de boulevard 
waardoor een logisch rondje 
dorp niet af is. In haar onder-
zoek zou ze meer duinen op 
de boulevard plaatsen en de 
bereikbaarheid met de trein 
stimuleren door middel van 
thema coupé’s met als doel 
minder auto’s naar Zandvoort. 
Dat is in het kort de conclusie 
van haar. Of ook de leden van 
het Genootschap gechar-
meerd van haar onderzoek 
waren, werd helaas niet ge-
vraagd. Wel waren er opmer-
kelijk veel (oud) raadsleden in 
de zaal die eventueel hadden 
gehoopt op een nieuwe visie 
van de Middenboulevard.

Film
Na de presentatie, een korte 
pauze en de onvermijdelijke 
loterij, werd de nieuwe com-
pilatie, die gemaakt is door Cor 
Draijer, ‘Zandvoort gefilmd in 
de vorige eeuw deel 7’ ver-
toond. Er waren weer veel on-
bekende films, vooral de film 
van burgemeester Van Alphen 
was zeer uniek. Maar niet al-
leen de filmbeelden vielen in 
goede aarde ook de begelei-
dende muziek waren juweel-
tjes. Vooral de conference 
Sinterklaas van Toon Hermans 
die de film van Thijs Ockersen 
‘Aankomst Sinterklaas in 
Zandvoort’ ondersteunde, was 
een humoristische vondst. Het 
was weer een gezellige avond 
met een goede opkomst van 
de grootste vereniging van 
Zandvoort. 

Op zaterdagmiddag 17 novem-
ber is er in De Krocht van 10.00 
tot 15.00 uur een inloopdag. U 
kunt vragen stellen over het 
verleden van uw familie (oude 
trouwboekjes meenemen). 
Ook kunt u zien hoe de bom-
schuiten en de klederdrachten 
er uitzagen en natuurlijk ge-
nieten van oude Zandvoortse 
afbeeldingen.

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
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Kim Dekker

Stormachtige perikelen!
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 12 8-9 9-10 10

Min 10 7 6 7 

Zon 10% 25% 25% 30%

Neerslag 80% 90% 75% 70%

Wind wzw. 6 nw. 7-8 (9) nw. 5-6 wnw. 5

Na een zeer kalme, ja bijna 
gezapige oktobermaand, 
tapt het weer inmiddels uit 
een heel ander vat. Volop dy-
namiek in de atmosfeer is er 
gereserveerd voor met name 
het einde van deze werkweek. 
De spreekwoordelijke bezem 
gaat er resoluut doorheen en 
vrijwel alle bladeren zullen 
van de bomen zijn gewaaid 
komend weekeinde.

Na een maand met inder-
daad min of meer rust in de 
lucht zijn we inmiddels over-
geschakeld op een strakke 
(noord)west stroming waar-
mee de ene na de andere ve-
nijnige storing langszij komt 
en periodiek veel regen en 
wind aflevert.

Het tijdpad donderdag tot 
zaterdag is zonder meer 
onbestendig te noemen en 
we zullen het herfstweer 
dan ook in optima forma 
beleven. Iedere dag regent 
het wel enige tijd, of trekt 
er een stoet buien over het 
Zandvoortse. Aanvankelijk 
(donderdagmiddag) is het 
nog vrij mild met 12-13 gra-
den, maar later koelt het af. 
Komende vrijdag en zaterdag 
bijvoorbeeld zal het kwik 
niet verder oplopen dan 9, 
hooguit 10 graden in Zuid-
Kennemerland bij een zeer 
gure noordwester.

Het windverhaal is ook 
interessant, want rond 

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief

Vraagprijs: € 257.000,= k.k.

Zaterdag a.s. OPEN HUIS Kromboomsveld 41 van 11:00-13:00 uur.
Zaterdag OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur
Deze zéér verzorgde maisonnette is in een kindvriendelijke buurt gelegen met een 
fraaie keuken v.v. diverse inbouwapparatuur. De luxe badkamer heeft een speels 
ligbad en fraai badmeubel. Door de 3 SLAAPKAMERS is het zéér geschikt als gezins-
woning. Tevens is er een PARKEERPLAATS in afgesloten parkeerkelder aanwezig!

De verassend ruime woonkamer met hellend plafond grenst aan de half open 
keuken welke in créme kleur is uitgevoerd. Vanuit de keuken is de toegang naar het 
terras met zicht over de vis vijver. Het is hier heerlijk ‘buiten’ eten of genieten van 
een goed glas wijn! 

• Parkeerplaats in de prijs inbegrepen;
• Lage servicekosten € 100,= p/mnd;
• Moet van binnen gezien worden voor een juiste indruk;
• Woonoppervlak ca. 110 m2, inhoud ca. 310 m3.

Vraagprijs: € 274.000,= k.k.

Deze in SUPER staat verkerende  4-kamer  
familiewoning is gelegen in een kindvriende-
lijke woonomgeving nabij het centrum,  
school en het strand. Het beschikt o.a. over  
een tuin op het ZUIDEN  en een achterom.

• Sfeervolle woon- eetkamer v.v. houten vloer;
• Zéér fraaie landelijke keuken met natuur-
 steen werkblad;
• 3 Slaapkamers op de 1e verdieping en de  
 moderne badkamer;
• Woonoppervlakte ca. 80 m2,  
 bouwjaar ca. 1930.

4
Zandvoort

Bilderdijkstraat 

Vraagprijs: € 119.000,= k.k.

Een zeer aantrekkelijk 2-kamer recreatie-
appartement gelegen op de eerste verdieping 
met een moderne open keuken. Er zijn goede 
parkeermogelijkheden in de directe omgeving. 
Dit is een appartement dat u gezien moet  
hebben, het is in smetteloze staat!

• Prima parkeergelegenheid in de directe 
 omgeving;
• Goede verhuurmogelijkheden;
• Servicekosten € 75,= per maand;
• Woonoppervlakte: ca. 40 m2.

55 
Zandvoort

De Schelp 

Vraagprijs: € 429.000,= k.k.

In één van de meest pittoreske straten van 
Zandvoort is dit zeer verrassende en zéér royale 
5 kamer woonhuis gelegen. Het is v.v. een woon-
kamer, schitterende keuken, dakterras, fraaie 
badkamer met hoekbad en 2 douches, etc, etc. 
Het ruime bijgebouw van ca. 30 m2 biedt  
mogelijkheden voor verhuur! 

• Heerlijk ruim dakterras van maar liefst  
 9,50 m diep; 
• Moet van binnen gezien worden voor een
  juiste indruk;
• Woonoppervlakte 140m2 excl. bijgebouw;
• Perceelgrootte 121 m2, inhoud ca. 410 m3.

29 
Zandvoort

Koningstraat 

Vraagprijs: € 539.000,= k.k.

Dit zeer royale en luxe 4-kamerappartement  
is gelegen op de 3e etage van het complex  
“Mezgerstede” met fraai uitzicht. Het biedt u 
alle wooncomfort door de zéér ruime living,  
3 slaapkamers, de DUBBELE GARAGE en het  
zonnige terras op het zuid oosten. 

• Living v.v. open haard, lichte tegel vloer en 
 schuifpui naar het terras;
• 2 Badkamers waarvan 1 v.v. douche/stoom 
 cabine;
• Inclusief 2 garages v.v. afstandsbediening;
• Woonoppervlakte ca. 140 m2.

135 
Zandvoort

Mezgerstraat 

Vraagprijs: € 274.000,= k.k.

Het royale woonhuis is recentelijk gerenoveerd, 
verkeert in een uitstekende staat en bestaat uit 
een ruim 2-kamer appartement met een fijn 
terras op de begane grond én een zelfstandig  
2-kamer APPARTEMENT met een tuin. 

• Het appartement is eenvoudig weer bij de 
 woning te betrekken;
• Het object biedt goede verhuurmogelijkheden;
• Parkeerplaats te koop in naastgelegen 
 complex;
• Woonoppervlak appartement begane grond 
 ca. 90m2 en 2e appartement ca. 60m2. 
 Totaal ca. 150m2!

14 zw
Zandvoort

Oranjestraat 

Vraagprijs: € 267.500,= k.k.

Deze zéér goed onderhouden én verzorgde 3- 
kamer maisonnette bevindt zich in de geliefde 
én kindvriendelijke  woonwijk “Park Duinwijk”. 
Het beschikt over o.a. een balkon, 2 zonne-
terrassen én een inpandige PARKEERPLAATS!

• Woonkamer met zonnig balkon, moderne 
 keuken en aparte eetkamer;
• Ruime badkamer v.v. douche, ligbad en 
 2e toilet;
• Lage servicekosten slechts € 88,= p/m;
• Woonoppervlakte ca. 100 m2.

2-97
Zandvoort

Van Speijkstraat

Rob Greeven Timo Greeven

Verhuur!
Nieuwstaat!   

Royaal! Penthouse!

Belegging!

Kromboomsveld 41

Open Huis!

Gezin!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

vrijdag(ochtend) zit er wel 
een eerste najaarsstorm in. 
De kans op storm, (of ten-
minste een stormachtige 
wind met gemiddeld kracht 
8 gedurende een aantal 
uren) is dan inderdaad groot 
te noemen, vooral in West-
Nederland, dus ook in de 
Zandvoortse regionen. 

Zo’n vaart als die Engelse 
luchtfietser deze week 
groots annonceerde (eind 
november rukwinden tot 
200 kilometer per uur) loopt 
het niet, maar schuivers tot 
een 115 km/u. zijn wel moge-
lijk, bij voorkeur op de bou-
levard en op het strand. Op 
handen zijnde ruige weers-
omstandigheden dus, ook 
het restant van deze week. 
Het aanstaande weekeinde 
is ook vrij onbestendig, maar 
er zijn dan ook betere weer-
momenten. De meeste wind 
is dan weg, maar de buien 
zijn nog niet helemaal van 
de lucht. 

Op langere termijn lijkt er 
nog niet veel verbetering in 
te zitten en tot en met de 
eerste helft van november 
houden we de overwegend 
westcomponent in de stro-
ming. Waarschijnlijk zal de 
eerste maandhelft ongeveer 
anderhalve graad boven nor-
maal gaan uitpakken qua 
gemiddelde temperatuur.

weerman Marc Putto

Zandvoort: ‘over 25 jaar…’

Vandaag is Remo De Biase aan het woord. De Biase is een 
Italiaanse architect die al een poosje in Zandvoort woont en 
werkt. Zijn projecten hebben allemaal een Mediterraan trekje, 
niet raar als je samen met je vrouw in zuidelijk Italië een archi-
tectenbureau hebt gehad.

Volgens De Biase zal het 
Zandvoort van de toekomst 
dezelfde grandeur hebben als 
van het begin van de twintig-
ste eeuw. “Ik voorzie grote ho-
tels op de boulevards. Hotels 
die alle luxe die er is in zich 
hebben. Een stuk of tien Grand 
Hotels en een theater waar 
de gasten van Zandvoort zich 
kunnen vermaken. Uiteraard 
is daar ook een casino in ge-
vestigd. De Zandvoorters zul-
len dan gespecialiseerd zijn in 
het entertainen van hun gas-
ten. Daarom zal ook de daling 
van de bevolking na circa 2018 
niet zo erg zijn voor Zandvoort. 
Ouderen, vaak met meer geld 
om uit te geven, zullen hun 
laatste jaren, net als nu, in 
Zandvoort willen wonen. In 
Zandvoort zal het dan goed 
toeven zijn. Jongeren zullen 
ook Zandvoort gaan ontdek-
ken als een goede plaats om 
te werken in de recreatie-indu-

strie. Wel zal er serieus werk 
van de boulevards gemaakt 
gaan worden. De mensen die 
er wonen zullen dan verhuizen 
naar twee schitterende torens 
met luxe appartementen. Dan 
komen de boulevards leeg en 
kunnen ontwikkeld worden in 
de stijl van vroeger”, geeft hij 
als zijn toekomstvisie.

De bereikbaarheid van Zand-
voort zal volgens De Biase 
altijd een probleem blijven al-
hoewel hij dat wel nuanceert: 
“Ook dan zal het alleen met 
uitzonderlijke evenementen, 
waarvan we er het hele jaar 
door veel zullen krijgen, in 
combinatie met mooi weer 
voor problemen zorgen. Zeg 
nou eerlijk, hoe vaak staat er 
nu een file Zandvoort uit en 
in?”

Over het strand maakt De 
Biase zich geen zorgen. “Als 

klimaatverandering het strand 
dreigt te verslinden, zullen 
we alles op alles zetten om 
dat te voorkomen. Misschien 
wel door middel van een dijk 
of een soort van rif zullen de 
Zandvoorters tot in lengte 
van dagen ‘hun’ strand hou-
den. Het strand, de duinen en 
de zee zijn immers de peilers 
van de Zandvoortse economie. 
Daarom is hij ook blij met het 
bericht van de provincie dat er 
meerdere jaarrondpaviljoens 
gebouwd mogen worden. “Dan 
moeten ze toeristen met geld 
trekken. Niet alleen mensen 
dus die alleen voor een wan-
deling naar Zandvoort komen. 
Uiteraard blijven die van harte 
welkom want Zandvoorters 
zijn gastvrije mensen.”

Waar De Biase zich in het 
Zandvoort van heden over 
stoort, is het onderhoud van 
panden en dan met name in 
het centrum: “Als je grandeur 
wilt uitstralen, moet het on-
derhoud van de panden eerst 
goed worden aangepakt. Als 
ik door het dorp loop zie ik 
bijvoorbeeld puien die niet 
meer goed zijn, kozijnen die 
afgebladderde verf hebben en 
dat soort dingen. Dat kan na-
tuurlijk niet. Wil je uitstraling 
dan zullen dat soort zaken ook 
aangepakt moeten worden.”

“Voor kunst en cultuur zal een 
hoop ruimte moeten komen, 
mensen krijgen veel meer 
vrije tijd dan tegenwoordig. 
Daarom, dus niet alleen voor 
de toeristen, moet dat theater 
er ook komen. Misschien kan 
er buiten het casino ook wel 
een mooi museum in geïnte-
greerd worden. Zou best wel 
eens een leuk idee kunnen 
zijn”, sluit hij af.

Grandeur komt terug

Architect Remo De Biase

Komende zaterdag praten Jaap Koper en Pieter Joustra tijdens het radioprogramma  
Goedemorgen Zandvoort met twee personen in de rubriek ‘Over 25 jaar’. Tijdens de live  
uitzending vanuit hotel Hoogland is om 11.10 Jaap Hage, medewerker communicatie van 
de politie Kennemerland, aanwezig om zijn toekomstvisie over Zandvoort te vertellen. De  
andere gast is Ab Reinders, directeur van basisschool ‘De Duinroos’. Hij is vanaf 11.30 uur  
te beluisteren via FM 106.9 FM (ether) of 104.5 FM (kabel). U kunt ook gezellig langs te komen 
tijdens de live uitzending bij hotel Hoogland. Een kopje koffie of thee staat klaar.
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‘Intelligentie leidt tot oplossingen. 
Wijsheid tot eenheid en geluk.’ 

Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

Eigenlijk waren er afgelopen zondag te weinig jazzliefhebbers 
in De Krocht. “Jammer”, vond organisator Eric Timmermans, 
“trompettist Rik Mol verdient veel meer aandacht.” Aan en-
thousiasme ontbrak het de aanwezige jazzliefhebbers niet. 

Jazz in Zandvoort 
met trompettist Rik Mol

Vogels van formaat

tekst en foto Nel Kerkman

Maar wat heeft Zandvoort ei-
genlijk met deze tentoonstel-
ling te maken, buiten dat het 
zo uniek is? Heel veel, want 
op een paar mensen na weet 
niemand dat deze kostbare 
en kwetsbare boeken vier jaar 
lang in Zandvoort hebben ge-
legen. Het Zandvoortse bedrijf 
Fotolitho Drommel kreeg in 
1970 de eervolle opdracht uit 
Engeland om de gravures van 
deze boeken op handgeschept 
papier, met het watermerk 
’Amsterdamse editie Audubon’, 
af te drukken. Omdat de boe-
ken tijdens het reproduceren 
niet in de kluis pasten wer-
den ze op twee plekken in 
Zandvoort verdeeld: namelijk 
thuis bij Jan Drommel en Wim 
Nederlof.

Veel werk
Tijdens de opening vertelt een 
trotse Jan Drommel dat de af-
drukken aan de grote wand 
in de tentoonstellingsruimte, 
waar alle reproductie’s hangen, 
allemaal in zijn bedrijf gedrukt 
zijn. “Het was een hele klus 
omdat de boeken een uitzon-
derlijk formaat hebben (het 
zogenaamde dubbelolifant-

formaat) van ongeveer 64x97 
cm. Ook konden de gravures en 
prenten niet uit de originele 
boeken, dus in totaal werkten 
er per dag maar twee mensen 
aan de opdracht. Tevens moest 
er vanwege het formaat een 
speciale aanpassing gemaakt 
worden om alles goed te kun-
nen fotograferen”, herinnert 
hij zich. Alle reproducties zijn 
later weer in 4 boeken ver-
deeld en waren zelfs, voordat 
de intekening een feit was, 
verkocht. Ook Wim Nederlof 
was bij de opening aanwezig 
en hij legde uit dat bijvoor-
beeld de sneeuwuil qua kleur 

In het oudste museum van Nederland, het Teylers Museum 
aan het Spaarne in Haarlem, werd op zaterdag 3 november 
een bijzondere tentoonstelling geopend. ‘Vogels van formaat’ 
van de Amerikaanse schilder John James Audubon (1785-1815). 
Het Teylers Museum toont één van de weinige complete serie 
boeken van Audubon die nog over zijn. De vijf exemplaren lig-
gen als sneeuwwitje in glazen kistjes en bestaan uit 435 gra-
vures van alle vogels uit Noord- en Zuid Amerika, op origineel 
formaat. Een compleet exemplaar van ‘s werelds duurste en 
grootste boek leverde op een veiling in 2002 nog 8,8 miljoen 
dollar op.

veel moeilijker te drukken was 
dan de rode flamingo. In 1982 
zijn de reproductie’s nog in een 
verkooptentoonstelling in het 
Holland Casino Zandvoort, tij-
dens de eerste ‘American rou-
lette’, te zien geweest.

Tentoonstelling
Tot aan nu was het stil rond 
de spectaculaire boeken van 
Audubon. De tentoonstel-
lingsruimte van het Teylers 
Museum heeft door zijn inde-
ling en belichting iets mys-
tieks. Het toont niet alleen de 
boeken met de oude gravures 
van fraaie gekleurde exoti-
sche en uitgestorven vogels, 
ook wordt de moderne tech-
niek gebruikt. Via webcams en 
films zijn er nog meer heden-
daagse vogels te bewonderen. 
Maar de excentrieke Audubon 
is en blijft de hoofdfiguur van 
de tentoonstelling. Destijds 
was het normaal om eerst 
de vogels te schieten om ze 
daarna in opgezette vorm uit 
te werken in aquarellen, die 
een graveur dan weer met een 
scherpe naald op koperplaten 
overbracht. Van de beperkte 
oplaag zijn er maar 119 exem-
plaren compleet waarvan er 
maar één set in Nederland te 
vinden is en wel in het Teylers 
museum. Elke dag slaan twee 
medewerkers voorzichtig de 
kostbare bladzijden van de vijf 
boeken om, zodat er telkens 
een andere vogel te bewon-
deren is. 

In  samenwerking met 
Vogelbescherming Nederland 
is deze unieke tentoonstelling 
tot en met 20 januari 2008 te 
bezichtigen. Tijdens de ten-
toonstelling vinden diverse 
lezingen en publieksactivitei-
ten plaats. Voor meer infor-
matie: 023-5160960 of www.
teylersmuseum.nl.

De 22-jarige Rik Mol kreeg regelmatig een ovationeel applaus

door Lienke Brugman

Zoals altijd werd ook deze so-
list vakkundig bijgestaan door 
het trio van Johan Clement. 
Het was weer goed toeven 
in dit enigszins alternatieve 
gebouw op deze druilerige 
zondagmiddag.

Na een intro van het trio van 
Johan Clement, opende Mol 
met ‘Moon Alley’, gevolgd 
door het stuk ‘Yes and No’. Het 
spel op de trompet werd zo nu 
en dan afgewisseld met het 
gebruik van een bugel (ofwel 
de Flugelhoorn), een blaasin-
strument met een wat voller 
geluid dan de trompet dat ik 
persoonlijk meer apprecieer 
dan de schelle trompetklan-
ken. Na de pauze werd het 
concert voortgezet met ‘Little 
Sunflower’, prachtig en inge-
togen gespeeld op de bugel. 
Met ‘On the Trail’,‘Sky Drive’ 
en ‘All Blues’ kwam weer de 
perfecte samenwerking met 
het trio van Johan Clement 

naar voren. Knap vind ik dat 
pianist en bassist altijd weer 
in melodie en ritme terug we-
ten te komen na het drum-
geweld van de drummer. Voor 
de selecte toehoorders was 
het een geweldige muziek-
middag. 

Van deze Rik Mol gaan we zeker 
veel meer horen. Hij verovert 
nu al de buitenlandse podia 
(Amerika en Colombia). In de 
komende tijd staan er weer 
veel concerten op het pro-
gramma, zoals met het kwin-
tet van Piet Noordijk (o.a. 24 
november in de Philharmonie 
te Haarlem). Inmiddels heeft 
Mol zijn eerste album opge-
nomen met de CD ‘What’s on 
tonight’. 

Bij het volgende concert in 
de reeks Jazz in Zandvoort, op 
zondag 2 december aanstaan-
de, is zangeres Joke Bruijs te 
gast. Meer informatie en re-
serveringen via www.jazzin-
zandvoort.nl. Tel. 5421331.

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

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

Garage te huur
in Van Galenstraat

Huur € 105 per maand.
Mak. Coster

tel.: 0294-412942
.................

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

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

per direct, 
ruime bovenwoning. 

Voor 3, 4 of 5 maanden, 
in Parkbuurt Zandvoort. 

€1100,- incl. 
Info: 06-42630789

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

2 Karatepakken,
mt. 160. P.n.o.t.k., 

tel. 5713961

Gezocht: 
Puppy-uitlaat 3x 
pw (ma/di/do). 

Pup (9 kg) mag nog 
geen trappen lopen 

en moet opgetild 
worden (4e etage). 

Vergoeding: 
€9,- per keer. 

Tel. 06-1214 5696
-.................

Charissa en Claudine 
Gefeliciteerd. 

Knap hoor! 
New York marathon! 

Peter en Ria
.................

Arjan vd Werff 
(van de vlaaienwinkel): 
hartelijk gefeliciteerd 

met je 
40ste verjaardag. 

Nog vele jaren 
gewenst 

van je familie
.................

Gevraagd: jonge dames 
v.a. 18 jaar voor erotiek. 

Hoge bijverdienste, 
discr. verz. Tel. 5716998

.................
Charissa 

geweldig, wat 
een prestatie! 
Gefeliciteerd, 

Joke en Cees en 
je collega’s 
van Blokker

.................
Charissa en Claudine 

gefeliciteerd met 
jullie topprestatie. 

De New York marathon! 
Super! 

Mark, Mariola, 
Jesper, Tommy 

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

Blank houten 
kinderstoel zgan. €20,-. 

Kampeerbedje met 
matras €20,-. 

Tel. 5712683
.................

New York 4-11-07
Claudine & Charissa: 

proficiat kanjers!
Michiel-Juan-
Wouter-Fleur-

Joop-Clara

Violen
Najaarsbeplanting
Najaarsbemesting

Lekker sfeertje, 
kom het ook 

eens proeven.
Eerst naar Bluys
dan naar huis.

Buureweg 5 - Zandvoort

Gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk

HUTING & VAN DER MIJE
Postbus 306, 1800 AH Alkmaar

Tel. 072-511 8808 • Fax 072-511 5982

Sint en Piet

Komen gauw weer in het land
Daarom staan we nu in de krant
Bestel op tijd de chocoladeletters

want het zijn zelfgemaakte spetters
Dus kom op tijd

Daarvan krijgt u geen spijt
Van Picasso tot klassiek
en ze smaken magnifiek
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Jan Drommel



Wij hebben 
nieuwe collectie 

meubelen binnen in 
diverse stijlen

Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Bij aankoop van 200 gram Engelse kaas naar keuze
½ flesje

Calem Porto Old Friends
voor de ½ prijs van € 5,95 voor € 2,95

Uiteraard mag u zelf kiezen! Ruby, Tawny of White!

Hele maand november:
Mager rundergehakt

heel kilo € 4,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting op ons
Brocante serviesgoed

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Voor alle ZandvoortPashouders   de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

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

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - A.J. v.d. Molenstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Eerste 3 lessen € 75,-
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% Korting op de
nieuwe Twinlife collectie

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

10% Korting op aankoop 
nieuwe cartridges en het
hervullen van cartridges.
De hele maand november

Op de gehele Kentucky collectie
20% korting! 

(Bij betaling met creditcard: 15%)
Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort

7 dagen per week geopend 

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527
Aanbieding voor 

ZandvoortPas houders:
Bij een gezinszak frites een
gratis tube Gouda’s Glorie 

saus naar keuze

Mmmm……
EEN LEKKERE TRAKTATIE

BIJ BOEKING VOOR 
ZANDVOORTPASHOUDERS

Kundalini Yoga voor iedereen

Er zijn veel verschillende soor-
ten van yoga maar Kundalini 
yoga is de moeder van alle yo-
ga’s. Deze vorm van yoga is dy-
namisch waarbij het gaat om 
het uithoudingsvermogen en 
de spierkracht te trainen door 
asana’s (lichaamshouding) en 
ademhaling. Kundalini yoga kan 
door iedereen beoefend worden 
mits het geleidelijk aan gedaan 
wordt. Je hoeft ook niet bijzonder 
lening te zijn om aan de lessen 
deel te nemen en je kunt zelf je 
eigen tempo bepalen. De yoga-
lessen zijn zeer actief en worden 
onderbroken met meditatie, zang 
en ademtechnieken. Eén van de 
belangrijkste ademtechniek in 
de Kundalini yoga is de vuurade-
ming en de mantra’s. De lessen 
worden afgesloten met zang en 
ontspanning. Een goede raad is 
om minstens drie lessen te vol-
gen om een inzicht te krijgen wat 
Kundalini Yoga met je lichaam 
doet. Elke zondag van 10.30 tot 
12.00 uur bij Kenamju, A.J. v.d. 
Molenstraat 47. Aanmelding via 
tel. 5732788.

Zin om op een ontspannende en dynamische wijze bewust te worden van 
uw lichaam? Dan bent u elke zondagochtend welkom bij sportcentrum Ke-
namju, A.J. v.d. Molenstraat 47 te Zandvoort. Onder vakkundige begeleiding 
van docente Alena Zastrow kunt u van 10.30 uur tot 12.00 uur heerlijk mee-
doen met Kundalini yoga. 

ZandvoortPas en Kundalini 
Yoga voor kinderen
Speciaal voor jongens en meisjes 
in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar is er 
in Pluspunt een yogagroep opge-
richt. Met uw ZandvoortPas kunt 
u een gratis les voor uw kinderen 
krijgen. In deze yogagroep wordt 
gewerkt met diverse thema’s die 
gecombineerd worden met spel, 
tekenen, verhalen en liedjes. 
Tijdens deze cursus zijn de kinde-
ren actief bezig, maar er zijn ook 
momenten van rust. De yogales-
sen worden gegeven in een ont-
spannen en veilige omgeving 
onder leiding van docente Alena 

Zastrow. In het dagelijkse leven 
kunnen kinderen in alle situaties 
(angst, woede, zelfvertrouwen) 
de yoga technieken gebruiken. 
Elke vrijdag van 16.00 tot 17.00 
uur in Pluspunt, Flemingstraat 55, 
tel. 5740330.

Vrouwen verwendag
Alena Zastrow is niet alleen 
Kundalini Yoga docente maar ze 
is ook gediplomeerd Ayuvedisch- 
en Aromatherapeute. Komende 
zaterdag organiseert ze in 
Pluspunt een Ayurvedische vrou-
wen verwendag (reserveren niet 
meer mogelijk, red.). 

Van 8 november t/m 21 november

Neem eens geen 
taaitaai maar onze 

speculaas – of 
pepernootvlaai.

Voor ZandvoortPashouders

10% korting

Funnyvlaai
 Passage 7 / Van Fenemaplein 

(naast Dorsman verz.)
tel: 023-5735023

Kerkstraat 14 – 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend van 09.00 tot 22.00 uur

Ons weekmenu;

Gamba’s al ajillo

Op origineel Spaanse wijze bereid

Voor pashouders € 8.75 i.p.v. € 9.75.

U kunt natuurlijk ook gaan voor 
een winterse stamppot.

Lekker Hollands.

Voor pashouders € 7.50 i.p.v. € 8.25.
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Integrale parkeervisie:
bewoners Oud Noord ontevreden

In de wijk Oud Noord is er een enquête gehouden om te in-
ventariseren hoe ernstig de parkeerproblemen wel waren. Dit 
naar aanleiding van het gemeentelijke voorstel om ook in Oud 
Noord een belanghebbenden parkeervergunning (BEL) in te 
voeren. Inmiddels zijn er 300 handtekeningen opgehaald van 
bewoners die ernstige bezwaren hebben tegen de Integrale 
Visie Parkeerbeleid van het college. 

tekst Nel Kerkman

Namens 300 bewoners in 
Oud noord, heeft Brenda van 
der Mije deze bezwaren in 
september zowel naar de ge-
meente als naar het GBZ (n.a.v. 
hun advertentie) gestuurd. De 
bezwaren concentreren zich 
op de voornemens van het 
college om de vergunnings-
gebieden voor parkeren uit 
te breiden naar de wijk Oud 
Noord. Volgens deze rappor-
ten, omdat het uitbreiden van 
parkeerbeleid noodzakelijk is 
vanwege parkeerproblemen in 
deze wijk.

Parkeren in eigen straat 
In het bezwaarschrift vin-
den de bewoners van Oud 
Noord dat er in hun wijk géén 
parkeer(druk)overlast is van 
niet-bewoners omdat alle 
voertuigen die in de straten 
geparkeerd staan van be-
woners zijn. Overdag zijn de 
parkeervakken in de straten 

nagenoeg leeg. Pas na 18.00 
uur staan de straten vol met 
geparkeerde auto’s, ongeacht 
welk seizoen. Als er al veel geld 
betaald moet worden voor een 
vergunning, dan moet het op 
zijn minst mogelijk zijn om de 
auto te parkeren in je eigen 
straat. Met het louter invoeren 
van het vergunningensysteem, 
is dit geen garantie.

Extra parkeerplaatsen
In het krantenartikel van vorige 
week stelde Astrid van der Veld 
(GBZ): “Het grootste probleem 
ligt bij het aantal parkeer-
plaatsen. Vooral in Duijnwijk 
is er een veel te lage parkeer-
norm. In plaats van ruim 1,5 per 
woning is het 0,8 per woning.” 
Dat in deze wijk een probleem 
is, onderkent Van der Mije niet, 
“maar laat de gemeente daar 
dan eerst wat aan doen.” Ook 
met de herinrichting van Oud 
Noord zijn er enkele parkeer-
plekken verdwenen. Daarom 
stelt Van der Mije voor om 

de groenvoorziening (in het 
bijzonder de grasvelden) 
zodanig aan te passen, dat 
er nieuwe en andere moge-
lijkheden voor het parkeren 
ontstaan. Bijvoorbeeld de 
aanleg van insteekparkeerha-
vens in de Nicolaas Beetslaan 
en Tollensstraat zou daarbij 
overwogen kunnen worden. 
Daardoor worden er meer par-
keerplekken gecreëerd.

Belanghebbende parkeren
“De parkeerdruk zal beslist 
niet afnemen bij het invoeren 
van BEL”, vindt Van der Mije, 
“een vergunningengebied stel 
je in om mensen van buitenaf 
te weren, niet omdat je bewo-
ners wilt laten betalen voor 
een plek die ze anders ook zou-
den hebben! In onze wijk Oud 
Noord staan geen ‘vreemden’, 
het zijn allemaal bewoners die 
het liefst voor hun eigen deur 
parkeren. Op zich wil ik daar 
wel voor betalen, maar men 
kan mij dan niet garanderen 
dat ik een plaats heb omdat 
er niet genoeg parkeerplek-
ken zijn.” Daarom zijn de 300 
bewoners van de wijk Oud 
Noord tegen invoering van het 
voorgestelde parkeervergun-
ningenbeleid. Zij willen straks 
niet betalen voor het parkeren 
omdat ze in hun buurt er niets 
mee op schieten.

Persoonlijke kleuranalyse
Bij kapsalon Hizi Hair was het op 30 oktober jongstleden een 
komen en gaan. Meer dan 15 dames hadden zich opgegeven 
voor de kleuravond. De speciale avond bestond uit een per-
soonlijke kleuranalyse waarmee later de haren gekleurd, ver-
zorgd en gestyled werden. Een visagist van parfumerie Moe-
renburg gaf na de analyse een gratis make-up advies. 

tekst en foto Nel Kerkman

Kleuren kunnen heel per-
soonlijk zijn. Wat bij de een 
heel goed staat, maakt de an-
der juist heel flets. Vooral de 
huidskleur, haartype en ogen 
zijn belangrijk in de kleurkeus. 
Met behulp van drie verschil-
lende gekleurde sjaals bekijkt 
de kapster welk kleurtype het 
beste staat. Heeft uw huid 
overwegend roze pigmenten 
dan staan de koele kleuren 
beter. Overheersen de geel 
pigmenten dan zijn de warme 
kleuren een betere keus. Met 
hulp van de handige waaier 
kan uit de 50 kleurstaaltjes ge-
kozen worden welke kleuren 
het beste effect hebben met 
betrekking tot de haarkleu-
ring, make-up en kleding.

Metamorfose
Juist op deze speciale avond 
stond je er gekleurd op. De 
kleur van je haar werd in 
overleg aangebracht en na de 
heerlijke wasmassage stond 
de opmaakstoel bij visagiste 
Pauline klaar. Aan de hand 
van de kleurenanalyse gaf zij 

advies welke kleuren make-up 
het beste bij je gezicht passen. 
Daarna werd je vakkundig op-
gemaakt. Tussendoor werd 
de inwendige mens verzorgd 
met iets lekkers en kwamen 
er leuke gesprekken opgang 
met de naaste buurvrouw. Het 
was geweldig om te zien hoe 
sommige dames de kleuren 
niet schuwden en een flinke 
metamorfose ondergingen. 
Van een blond kapsel naar 
diep rood of net anders om. 
Eigenlijk zonde om weer zo 
mooi gekapt en opgemaakt 
huiswaarts te gaan.

Kleurenwaaier
De speciale kleuravond van 
Hizi Hair, in samenwerking met 
parfumerie Moerenburg, was 
voor dit jaar eenmalig en werd 
door iedereen erg gewaardeerd. 
Eventueel wordt in het nieuwe 
jaar dezelfde combinatie her-
haald maar dan met een mo-
dezaak erbij. Wel kan men nog 
gebruik maken van de (gratis) 
persoonlijke kleuranalyse voor-
afgaand aan een kleurbehan-
deling. U bent zonder afspraak 
altijd welkom.

Anh Nguyen (l) adviseert een van haar klanten

WIJ ZIJN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang 
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Rondje Dorp, maak er een traditie van!
Het Rondje Dorp, dat dit jaar voor de derde keer georganiseerd 
werd, slaat aan. Circa 150 deelnemers vertrokken zondagmiddag 
tussen 13.00 uur en 14.00 uur voor een ludieke kroegentocht, 
verdeeld over 15 teams en ieder team vanuit zijn eigen café.

De bedoeling is om per team 
in iedere deelnemende kroeg 
een opdracht te vervullen. Is 
de opdracht naar behoren uit-

gevoerd, dan krijgt iedereen 
een stempel op een kaart. Een 
volle kaart betekent dat je het 
Rondje Dorp met goed gevolg 

hebt afgelegd. Iedere ‘kroeg-
baas’ had een zo origineel mo-
gelijke opdracht uitgedacht, 
sommige met behendigheid 
en weer andere met een spor-
tieve achtergrond. Zo kon men 
in het Gemeenschapshuis vir-
tueel golfen. Een opdracht, 
gespeeld via een spelcompu-
ter, die met name de ervaren 
golfers slechts met de grootste 
moeite konden volbrengen. Als 
je dan ziet dat een volwasse-
ne volledig ‘uit zijn dak’ gaat 
als hij het maximum aantal 
punten scoort weet je dat het 
met de originaliteit goed zit. 
Op andere locaties moesten de 
deelnemers nep-joints draaien, 
biljarten of limbodansen. Alles 
met een vette knipoog, want 
gezelligheid was waar het 
de hele middag om draaide. 
Rondje Dorp: maak er alstu-
blieft een tot in de eeuwigheid 
durende traditie van!

Limbodanseres Ushi Rietkerk

VVD-fractievoorzitter Fred 
Paap mocht het spits afbijten. 
Hij begon met de griffie en de 
ambtenaren te danken voor 
hun werk tijdens het afgelo-
pen begrotingsjaar waarna hij 
de economische situatie van 
ons land ter hand nam om de 
sluitende begroting te verkla-
ren: “Dat het Nederland eco-
nomisch voor de wind gaat, 
toont ook de begroting 2008 
van de gemeente Zandvoort. 
De bijdrage van het Rijk is ver-
hoogd en geeft de gemeente 
wat meer armslag, hetgeen 
resulteert in een begroting, 
waarbij het niet nodig is de 
belastingen voor de burger 
extra  te verhogen. Een be-
groting  waarin de VVD zich  
herkent.” Ook constateerde 
hij dat de veranderingen bin-
nen Zandvoort door kunnen 
gaan: “Zandvoort heeft de la-
tente potentie om te groeien. 
Elke dag kunnen we de kansen 
zien en pakken. Zandvoort kan 
alleen maar succesvol zijn als 
we blijven investeren in ver-
beteringen. De VVD consta-
teert met veel genoegen, dat 
Zandvoort met deze begroting 
de weg van vernieuwen en in-
vesteren blijft volgen.” Paap 
was ook tevreden over de be-
stuurskracht van Zandvoort 
en deed een voorspelling: 
“Zandvoort voldoet op alle 
fronten royaal aan de eisen 
van goed bestuur die gesteld 
kunnen worden aan een ge-
meente van deze omvang.”

OPZ-fractievoorzitter Carl 
Simons: “OPZ kijkt met voldoe-
ning terug op de resultaten, 
die tot dusverre zijn bereikt. 
Veel van onze wensen zijn 
reeds in vervulling gegaan. 
Te denken valt daarbij niet al-
leen aan grootschalige projec-
ten in Nieuw Noord, het Louis 
Davids Carré en uiteraard de 
Middenboulevard, maar ook 
aan andere bestemmings-
plannen en nota’s.” Simons 
sprak over elf speerpunten die 

voor OPZ in deze fase van de 
raadsperiode belangrijk zijn. 
Volgens Simons is gratis open-
baar vervoer voor ouderen een 
‘must’. Hij diende derhalve een 
motie in waarin hij vraagt 
om te onderzoeken of gratis 
openbaar vervoer voor 60+’ers, 
scholieren, minima en minder-
validen in Zandvoort en Zuid 
Kennemerland haalbaar is. 
OPZ pleit ook voor een herin-
richting van het Gasthuisplein. 
“Velen zijn van mening dat 
van de herinrichting van het 
plein, slechts een paar jaar na 
voltooiing, bepaald niet ge-
slaagd is.” OPZ stelt voor om 
een nieuw plan te ontwik-
kelen en aan de raad te rap-
porteren op welke termijn en 
met welke consequenties het 
Gasthuisplein aangepast of 
heringericht kan worden zo-
dat dit plein een meer bij het 
oude vissersdorp passende in-
richting en uitstraling krijgt”, 
aldus de ‘ouderenvoorman’.

PvdA-fractievoorzitter Pim 
Kuijken: “Het college is erin 
geslaagd het nadelig saldo uit 
de voorjaarsnota om te buigen 
naar een voordelig saldo, met 
daarbij ook nog enige financi-
ele ruimte voor nieuw beleid. 
Ook het meerjarenperspectief 
ziet er gezond uit, zonder on-
nodige lastenverzwaring.” 
De PvdA is van mening dat 
Zandvoort rekening moet hou-
den met de klimaatsverande-
ringen: “De zware regenbuien 
die hiermee gepaard gaan 
mogen niet betekenen dat 
een gedeelte van Zandvoort 
een aantal keren per jaar te 
kampen heeft met grote wa-
teroverlast en wij niet in staat 
zijn om het hemelwater tijdig 
af te voeren.” De PvdA pleit 
dan ook voor een waterplan 
voor Zandvoort. De partij wijst 
wel het college terecht over de 
handhaving die in hun ogen 
nul is geweest: “Op allerlei ge-
bied moet geconstateerd wor-
den dat er het afgelopen jaar 
geen enkele verbetering heeft 
plaatsgevonden. U heeft in de 
begroting aangegeven daar 
nu voortvarend mee aan de 
slag te gaan. Uiteraard gaan 
wij hiermee akkoord, maar wij 

verwachten dan ook wel resul-
taten!” De PvdA onderschrijft 
eveneens de noodzaak van een 
Kunst- en Cultuurnota die in 
2008 het levenslicht moet zien 
en gaat ervan uit dat het niet 
blijft bij mooie voornemens 
doordat de financiële moge-
lijkheden ontbreken. 

Het CDA heeft als grootste 
oppositiepartij geen goed 
woord over voor dit college. 
Fractievoorzitter Gert-Jan Bluijs 
spreekt zelfs van een gemiste 
kans omdat dit college er niet 
in is geslaagd om die keuzes 
te maken die belangrijk zijn 
om Zandvoort in de toekomst 
op de kaart te houden. Veel 
budgetten worden naar ach-
teren geschoven of aangepast 
waardoor een gunstiger beeld 
zou ontstaan. Bluijs noemt er 
enkele: “Vrijwilligersbeleid, ge-
zondheidsbeleid, nota uitvoe-
ring WMO, geen extra subsidie 
voor muziekschool New Wave, 
kredieten voor onderhoud aan 
de Linnaeusstraat, de krui-
sing Tolweg/Gerkestraat, het 
Friedhoffplein en de renovatie 
van het voetbalveld. Ook het niet 
opknappen van de ingang van 
het circuit en geen vernieuwing 
oversteek (van Alphenstraat) bij 
het Strandhotel van Center Parcs 
horen daarbij.” Hij vraagt zich af 
wat nu de nieuwe beleidsvoor-
nemens zijn. Als laatste noemen 
wij de kritiek richting college: 
“Het CDA heeft het afgelopen 
jaar moeten constateren dat de 
bereidheid tot het beantwoor-
den van vragen en het geven 
van informatie richting de raad 
een moeilijk proces is geweest. 
Meerdere raadsleden hebben 
dit aan den lijve ondervonden 
en vooralsnog zien wij geen ver-
betering. Vragen stellen in het 
belang van het goed functione-
ren als volksvertegenwoordiger 
worden door het college niet al-
tijd op prijs gesteld. Erger nog, 
je wordt zelfs niet op de hoogte 
gesteld dat je geen antwoord 
krijgt.”

SP Zandvoort-voorman Willem 
Paap begon zijn algemene be-

schouwingen met het pleiten 
voor voldoende budget voor 
de thuishulp die, volgens hem, 
niet de kwaliteit kan leveren 
die nodig is. Tevens hekelde hij 
de aanbesteding in het kader 
van de WMO. Paap: “Ook dit 
college heeft fouten gemaakt 
door niet goed gekeken te 
hebben naar de gevolgen van 
een te goedkope gunning. 
Ontslag nemen of accepte-
ren voor de alfaconstructie, 
met alle gevolgen van dien. 
Voor de cliënt geen of zelden 
thuiszorg bij ziekte en of va-
kantie en voor de werknemer 
geen ziektegeld, geen vakan-
tiegeld en geen opbouw van 
een pensioen. Als ik het goed 
heb gelezen, roomt u drie ton 
af van dit budget. De SP vindt 
dit niet verstandig. Waar haalt 
u het geld vandaan als u straks 
veel en veel duurder uit bent? 
Afromen oké, maar dan? 
Volgend jaar heeft u weer 
een aanbesteding. Het kan zo 
maar zijn dat het budget wat 
u hebt voor de thuiszorg te 
laag is, omdat de instellingen 
met hogere prijzen komen.” 
Paap pleitte ook voor een on-
afhankelijke commissie die 
het Casinofonds zou moeten 
beheren. In zijn ogen is het 
laatste woord dat Holland 
Casino Zandvoort heeft on-
democratisch.

Astrid van der Veld (GBZ) vond 
dat een sluitende begroting 
niet per se een gezonde basis 
voor de toekomst hoeft te zijn. 
Met name “door werken voor u 
uit te schuiven, gelden over te 
hevelen van de ene post naar 
de andere en reserves aan te 
spreken.” Van der Veld vroeg 
zich ook af waar nu eindelijk 
eens de openbare toiletten 
blijven. Die zouden de inter-
nationale allure van Zandvoort 
onderstrepen: “De gemeente 
heeft de verantwoording 
neergelegd bij de onderne-
mers, dat kan natuurlijk niet. 
De verantwoording ligt bij 
de gemeente: 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar. Hoezo een 
badplaats met internationale 
allure?” Over het beschik-
baar stellen van € 5000 ten 
behoeve van Bevrijdingspop 

is GBZ duidelijk: “Aan de ene 
kant subsidie geven voor een 
Haarlems evenement en aan 
de andere kant op de subsidie 
van onze muziekschool New 
Wave gaan beknibbelen? Er is 
toch geen één politieke partij 
die dit onvriendelijke beleid 
zal ondersteunen?” GBZ heeft 
weinig op met de parkeerta-
riefverhoging in het centrum. 
“Voorgesteld wordt om de par-
keertarieven in het centrum 
te verhogen van € 1,50 naar 
€1,80. Daartoe is inderdaad 
tijdens de vorige bestuurspe-
riode besloten, echter dat was 
wel gerelateerd aan de komst 
van de parkeergarage in het 
LDC, dus geen parkeergarage 
dan ook tariefverhoging!”

Cees van Deursen bereed in 
eerste instantie zijn stok-
paardje ‘besloten vergade-
ring’ waar hij al tijden niet 
meer bij aanwezig wil zijn: 
“Dorpspolitiek zou zo simpel 
kunnen zijn. Dicht bij de men-
sen en een hele eenvoudige 
korte communicatie tussen 
bestuur en burgers. Maar nee, 
in Zandvoort zit er al jaren 
een kloof tussen bestuur en 
bevolking en bij dit college is 
de kloof niet kleiner geworden. 
Ondanks het papieren voorne-
men van een meer transpa-
rante lokale overheid, wordt 
regelmatig onnodig besloten 
vergaderd.” GL, evenals andere 
partijen, wil komen tot een 
huisvestingsbeleid met voor-
rang voor Zandvoortse ingeze-
tenen, jong of oud. “Niet alleen 
GroenLinks maar een meer-
derheid in de raad heeft vorig 
jaar een motie aangenomen 
waarbij het college is opge-
dragen een substantieel aan-
tal woningen voor starters of 
jongeren te realiseren en dan 
met name voor Zandvoortse 
ingezetenen. Maar nee het col-
lege reageert anders en hecht 
de voorkeur aan de potentiële 
nieuwe inwoners.” Hij vraagt 
zich af of een motie moet wor-
den ingediend om de motie 
van 7 november 2006 te doen 
laten uitvoeren. Van Deursen 
brak ook een lans voor de 
Bunkerwerkgroep die een bun-
kermuseum in Zandvoorts wil 
oprichten.

Algemene Beschouwingen
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pingscursussen 
in buikdansen 

van gere-
nommeerde 

docenten. Na 
al die jaren 

ontdek ik nog 
steeds nieuwe aspec-

ten van het buikdansen. Dat 
maakt het zo leuk. Het is een 
passie die nooit zal overgaan. 
Daar ben ik honderd procent 
zeker van.” 

Cursus 
“Van de cursisten hoor ik vaak 
dat ze niet hadden verwacht 
dat buikdansen zo zwaar 
is. In het begin vinden de 
meeste het een beetje eng. 
Na een paar lessen verdwijnt 
de schaamte en gaan de be-
wegingen ook soepeler. Het 
maakt niet uit hoe je eruit 
ziet of hoe oud je bent, buik-
dansen is voor iedereen. Het 
is gewoon hartstikke leuk om 
te doen. Aan het einde van de 
cursus hoop ik dat ze hebben 
ontdekt hoe bevrijdend het is 
om zich goed te voelen in hun 
eigen lichaam. Zo ja, dan heb 
ik mijn doel bereikt.” 

Twee weken geleden moest 
heel Nederland de klok een uur 
achteruit zetten. De wintertijd 
breekt weer aan. Op zich niks 
bijzonders, want het gebeurt 
elk jaar. Langzamerhand zou 
ik er wel gewend aan moeten 
zijn. Maar toch raak ik daar al-
tijd een beetje van in de stress. 
Hoe het komt, weet ik niet. 
Ondanks dat iedereen om me 
heen me waarschuwt het niet 
te vergeten, gebeurt het toch. 
Of ik doe het juist net verkeerd 
om. Een uur achteruit of juist 
vooruit? Wat was het nou toch 
ook alweer? Iemand bellen doe 
ik niet, dat vind ik zo knullig 
staan. Maar het eindresultaat 
is wel dat ik al een paar keer 
een uur te vroeg of juist een 
uur te laat op mijn werk kwam. 
How stupid?!

Het rare is, dat ik er wel mee 
bezig ben. Op die dag kijk ik va-
ker dan normaal op de klok. En 
bedenk me dat het morgen om 
dezelfde tijd een uur vroeger is. 
Dat betekent een uur langer in 
bed blijven liggen. Of juist een 
uur later gaan slapen. Het is 
maar, zoals je het bekijkt. Nou, 
daar ligt bij mij dus de verwar-
ring. De tijd, 24 uur, blijft het-
zelfde alleen anders verdeeld. 
Maar voor mij lijkt het alsof 
álles opeens anders is.

Op weg naar mijn werk las ik 
in een krant een ingezonden 
brief van een slimme lezer. Wat 
zeg ik: geniaal. Ik was er zelf na-
melijk nooit op gekomen. Hij 
had een ezelsbruggetje ver-
zonnen voor het instellen van 
de zomertijd of wintertijd.

Het volgende had hij bedacht: 
“Als het weer ‘achteruit’ gaat, 
dan zet je de klok ook een uur 
‘achteruit’. Dat is als de win-
tertijd aanbreekt. Het omge-
keerde gold voor de zomertijd. 
“Als het weer ‘vooruit’ gaat, dan 
zet je de klok ook ‘vooruit’.” It´s 
so simpel!

Door dit slimme ezelsbrugge-
tje voel ik me een stuk rustiger. 
Nu nog onthouden, waneer je 
dat ook alweer moet doen… 
Hopelijk weet ik het volgend 
jaar in maart nog!

Wintertijd

Column

… voor Joëlle Molenaar, 23 jaar
Heb je ff …

Waar kennen 
we jou van? 
“Jullie zouden mij kunnen 
kennen van Ocean Drive, 
waar ik bijna drie jaar 
heb gewerkt. Daar ben 
ik onlangs mee gestopt 
en tegenwoordig kun je 
me vinden bij Outlet op 
het kerkplein. Bovendien 
werk ik af en toe ook nog 
bij bakker Bertram. Dus 
misschien dat je me daar wel eens hebt gezien!”

Wat doe je naast je werk?
“Ik fitness en doe aan spinning bij Kenamju. Vroeger heb ik 
veel paardgereden, en zo nu en dan stap ik nog wel eens 
op het paard. Daarnaast is mijn aller-, allergrootste hobby 
shoppen. Alles wat met kleding te maken heeft vind ik leuk! 
In de toekomst hoop ik een tijdje in het buitenland te gaan 
werken.”

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Ik vind het erg gezellig om met vriendinnen een kopje thee 
te doen bij Café Neuf of in de zomer lekker op het terras van 
Skyline te zitten. In het weekend ga ik altijd op stap met 
mijn vriendinnen naar eigenlijk overal waar het maar gezellig 
is! Naast Zandvoort, gaan we af en toe ook naar de Bobs 
of Amsterdam.”

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Sutiah - Pauline - Stephanie

daar de oorsprong van het 
buikdansen. Mijn hele leven 
lang ben ik gefascineerd door 
dansen. Ik heb van alles gepro-
beerd: flamenco, Afrikaanse 
dans en klassiek en modern 
ballet. Uiteindelijk kwam ik 
erachter dat buikdansen echt 
mijn ding was. Als ik muziek 
hoor, dan moet ik dansen. 
Het is een soort van oerdrift 
in me.”

Shakira
“Het moderne buikdansen is 
een mengelmoes van allerlei 
soorten bewegingen. Er wordt 
een hele show van gemaakt. 
Shakira danst mooi. Zij combi-

neert traditionele en moderne 
bewegingen met elkaar. Het 
is echt een improvisatiedans, 
je danst vanuit je emoties. Je 
hele lichaam is in beweging. 
Het is een vorm van intensieve 
lichaamsbeweging, waardoor 
je lekkerder en soepeler in je 
vel komt te zitten.”  

Dansgroep 
“Met de dansgroep Al 
Noujoum, onder leiding van 
Julia Zafira, treden we regel-
matig op. Tijdens optredens 
gebruiken we soms verschil-
lende soorten attributen, 
zoals zwaarden en stokken. 
In Utrecht volg ik nog verdie-

In the Picture…

Voor de 24 jarige, half Alge-
rijnse Lilia is buikdansen een 
passie die nooit zal overgaan. 
Het zit in haar bloed. Ze deelt 
haar passie graag met an-
deren. Zo geeft ze naast op-
tredens ook buikdanscursus 
bij Pluspunt. “Buikdansen is 
niet alleen maar sexy met je 
heupen schudden, het is een 
kunstvorm in ontwikkeling.” 

“Als kind heb ik tijdens vakan-
ties in Algerije de traditionele 
Berber dansen gezien. Het 
verschilt erg van het moderne 
buikdansen van nu. Toch ligt 

Lilia Boutouta
buikdanseres

I Know Where It’s @

  

Donderdag 8 november: 
Glamournight in Holland Casino Zandvoort. Een 
avondje celebrity zijn inclusief champagne en  
flitsende camera’s.

Vrijdag 9 november: 
Girls Love DJs bij Patronaat (Haarlem), met o.a. 
Don Diablo, Erick E, Mc Willie (Opposites) en Mc 
Willie Wartaal (De Jeugd van Tegenwoordig). Een 
kaartje kost € 14 in de voorverkoop en het feest 
duurt van 23.00 uur tot 04.00 uur.

Zaterdag 10 november: 
Doars Tribute speelt live muziek van … The Doors 
@ de Sandbar. 

Zaterdag 10 november: 
Alweer de 4e karaoke-avond bij Café Oomstee. 
Geef je op en zing mee! Vanaf 20.30 uur. 

Ben je tussen de 12 en 15 jaar en heb je ook zin in 
een feestje? Dat kan! Kom vrijdag 9 november 
naar de Frizzz Dance Avond bij Pluspunt Noord. 
Entree is € 2, het feest begint om 20.30 uur en 
is afgelopen om 00.00 uur. 

Bewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Sutiah

Collecte voor kinderen met 
een handicap

Duizenden vrijwilligers gaan in heel Nederland op 
pad om geld in te zamelen voor kinderen met een 
handicap. Zij doen dat in het kader van de nationa-
le collecteweek van de Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind (NSGK), van 12 tot en met 17 
november. Ook in Zandvoort zal door lokale vrijwil-
ligers worden gecollecteerd.

Kinderen en jongeren met een handicap willen graag 
gewoon meedoen, net als hun leeftijdgenootjes. 
Daarvoor zijn vaak veel extra aanpassingen, zorg 
en begeleiding nodig. De NSGK helpt, bijvoorbeeld 
met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen 
en kleinschalige woonvormen. Zodat ze met hun 
beperking toch gewoon kind kunnen zijn. 

Vrijwilligers
Dit jaar is de zesde NSGK-collecte. In Zandvoort  
zijn enkele tientallen vrijwilligers nodig om langs de 
deuren te collecteren. Mensen die willen meehelpen, 
kunnen zich aanmelden bij de Zandvoortse coör-
dinator, via tel. 06-4532 2695. Collectebussen staan 
er ook bij Daniel Groente en fruit, Bertram Brood, 
Shell Duinzicht en de Kaashoek.

Wie tussen 12 en 17 november geen collectant aan de 
deur krijgt maar wel een bijdrage wil geven, kan een 
bedrag overmaken op giro 552000 van de NSGK te 
Amsterdam. Meer informatie vindt u op de website 
www.nsgk.nl. 

Donderdag 
15 november

starten wij met de 
nieuwe 

winterdinerkaart!

16



18 19

Zandvoortse Courant • nummer 45 • 8 NOVEMBER 2007

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

Directeur Mulder is trots op Bronzen keurmerk
Hij woont in Haarlem en werkt in Zandvoort. Ger Mulder is 
sinds 1 maart directeur van Stichting Zorgcontact. Hieronder 
vallen ca. 300 aanleunwoningen en drie woon/zorgcentra: 
Meerleven in Bennebroek, A.G. Bodaan in Bentveld en Huis in 
de Duinen in Zandvoort.

Eind oktober heeft het Huis in 
de Duinen (HiD) het Bronzen 
keurmerk behaald. Het initia-
tief voor dit kwaliteitskenmerk 
komt van Achmea, die deze 
certificering eist van verpleeg- 
en verzorgingshuizen waar-
mee zij contracten afsluit voor 
het leveren van 
zorg. Het doel is 
verbeteren van de zorg, veilig-
heid en welzijn van cliënten en 
bewoners. “We zijn op veertien 
punten gekeurd. Leef- en zorg-
klimaat, informatieverstrek-
king en een tevredenheidon-
derzoek zijn een paar van die 
punten”, vertelt Mulder.

De levendigheid van het HiD, 
waar hij zijn kantoor heeft, en 
de betrokkenheid bij het dorp 
vindt hij uitermate plezierig. 

“Het Huis hoort echt bij het 
dorp”. Van oudsher was het 
HID een verzorgingstehuis, 
maar inmiddels is het taak-
gebied veel breder. Van thuis-
zorg tot verpleeghuiszorg, 
een speciale afdeling voor 
dementerende ouderen, van 

wijkverpleegboeg tot termi-
nale zorg. Mulder wil graag 
dat bredere taakgebied meer 
naar buiten toe uitdragen. 
“De bewoners, cliënten en de 
verzorgenden zijn de mensen 
waar het om draait. Zij hebben 
contact met elkaar. En contact 
is onze essentie. Bewoners en 
ook de kinderen daarvan, wor-
den mondiger. Dat vraagt van 
mijn medewerkers en van mij 
een open houding. Van kritiek 

kunnen we leren. Mijn stijl van 
leidinggeven sluit hierbij aan”, 
aldus Mulder.

Mulder wil graag meer service 
toesnijden op het individu, het 
directe welzijn bevorderen. 
“Kleine veranderingen kun-
nen het leven leuker maken, 
zoals meer variatie in maal-
tijden, bij warm weer een ijsje 
kunnen kopen. Met een klein 
groepje een hobby uitoefe-
nen zoals fotografie of een 
kookclub, moet ook mogelijk 
zijn”, verduidelijkt hij. Zelf is 
Mulder in zijn vrije tijd geen 
onverdienstelijke beeldhou-
wer. Hij maakt sculpturen van 
Belgisch hardsteen. Een schelp 
van marmer pronkt bij hem 
thuis in de vensterbank.

Hij houdt ervan om de verant-
woordelijkheid bij de medewer-
kers te laten: “Dat maakt het 
werk voor hen interessanter. 
Natuurlijk heb ik als directeur 
mijn eigen verantwoording. Ik 

wil mijn 
mensen 

in hun werk ondersteunen. Dat 
kan in de vorm van een advies 
zijn, maar ook bijvoorbeeld 
door een cursus aan te bieden.” 
Met recht is Mulder enorm 
trots op het Bronzen Keurmerk. 
“Het zegt veel over deze orga-
nisatie. Over twee jaar worden 
we herkeurd. Misschien gaan 
we dan voor zilver en daarna 
goud. Dat is toekomstmuziek, 
nu eers t genieten van deze 
overwinning!” 

Is uw tuin al winterklaar?
Het is nu weer tijd om de tuin winterklaar te maken. Er zijn 
een paar zaken die u in ogenschouw moet nemen. Als algeme-
ne regel geldt: een plant snoeien direct na de bloeiperiode. 

In de herfst kunt u ze ech-
ter beter met rust laten. 
Groenblijvers, zoals coniferen 
en hedra mag u het hele jaar 
door met de snoeischaar te 
lijf gaan. De druif moet wel 
gesnoeid worden: vóór half 
januari, daarna komt de sap-
stroom weer op gang.

van. Alles mag, ’t is ten slotte 
uw tuin. Geen tuin, maar u wilt 
toch bloembollen planten? Dat 
kan. Als u een grote (buiten)pot 
neemt, bekleedt met isolatiema-
teriaal zoals bobbeltjesplastic, 
en als volgt een ‘bollenlasagna’ 
maakt: Laagje grond, grote laat-
bloeiers zoals tulpen, laagje 
grond, vroegbloeiers bijvoor-
beeld narcissen, laagje grond 
enz.  Eindig met krokussen en/of 
sneeuwklokjes. Een verrassend 
effect gegarandeerd.

Op de markt is uw gulden een 
daalder waard

Met het raadsbesluit van 24 april 1979 kreeg Zandvoort haar 
eigen markt. In de zomer van 1980 als seizoenmarkt, daarna 
als officiële weekmarkt. Elke woensdag staan er ca. 45 markt-
kramen op de Prinsesseweg. Marktmeester Jan Hollander leidt 
alles in goede kramen, eh, banen. 

Een stukje geschiedenis: toen 
het muntenstelsel werd inge-
voerd, ontstonden de eerste 
echte markten. Rond het jaar 
1000 was Zwolle de stad 
die zich het eerst marktstad 
mocht noemen. Daarna volg-
de Maastricht. Een bezoek 
aan de markt geeft vrijheid, er 
zijn geen deuren of drempels. 
Heel vroeger kende men het 
begrip ‘Marktkruis’. Deze krui-
zen stonden getekend op de 
vloer. Daarbinnen golden de 
ongeschreven marktwetten. 
Het was bijvoorbeeld verbo-
den daar een gezochte per-
soon te arresteren. Dan over-
trad men de ‘marktvrede’.

De leukste marktkoopman 
is een vrouw
Achter een van de groen-
te- en fruitkramen op de 
Prinsesseweg staat sinds jaar 
en dag Loes van der Horst. 

Wie kent haar niet? In weer 
en wind, storm of regen, niets 
houdt Loes tegen. Sinds haar 
6e jaar staat ze op de markt. 
Haar lust en haar leven. Wat 
vind zij zo speciaal aan de 
Zandvoortse markt? “Behalve 
de vaste klanten komen ook 
veel toeristen aan de kraam. 
Dat vind ik erg leuk. En ook 
de sfeer op de Zandvoortse 
markt is heel anders dan op 
de Haarlemse. Lekker dorps. 
De mensen zijn veel vrijer, je 
kunt veel meer tegen de klan-
ten zeggen, je hebt meer per-
soonlijk contact”, aldus Loes. 

Gratis
Sinds de invoering van de 
euro is uw gulden beslist 
geen daalder meer waard, 
maar op de Zandvoortse 
markt krijgt u voor een klein 
prijsje veel kwaliteit en gratis 
gezelligheid!

Wandelen maakt gelukkig!
Dat bewegen goed voor de mens is, weten we onderhand wel. 
Maar weet u ook dat het goed is voor de geest? Tijdens wan-
delen maken de hersenen het stofje serotonine aan, het ge-
lukshormoon. In ons dorp kun je op wandelgebied alle kanten 
op. Strand en duinen op loopafstand.

Wat nóg gelukkiger maakt? 
Samen wandelen! Pluspunt is 
regelmatig op zoek naar vrijwil-
ligers om met cliënten te wan-
delen of boodschappen te doen. 
Hebt u tijd om één maal in de 
week een uurtje te wandelen 

met mensen die dit niet meer 
zelfstandig kunnen? Neemt u 
dan contact op met Nathalie 
Lindenboom, ouderencoördi-
nator van Pluspunt. Tel. 5717373 
of mail naar: n.lindeboom@
pluspuntzandvoort.nl.

Loes is een bekend gezicht achter de groente- en fruitkraam

Directeur van Stichting ZorgContact Ger Mulder

Naar de bollen
In het voorjaar hoeft u niet van 
het dorp af om naar de bollen te 
kijken. U maakt zelf gewoon een 
Keukenhof in eigen tuin. Zolang 
het niet vriest, kunnen bollen de 
grond in. Zet ze mooi gegroe-
peerd, kleur bij kleur of maak 
er een ongeregelde compositie 

Nieuwe directeur Zorgcontact: contact is de essentie

Bloemen…..
leuk om te krijgen,
leuk om te geven!

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Haltestraat 55 - 2042 LL Zandvoort - 023-571 28 39
Ook zondags geopend.

Setter
Stretch broeken 
met elastische band 
in 5 kleuren mt 38 t/m 50 € 26,95

Per direct zoeken wij 
een bezorger voor de wijk

Zandvoort Noord
omgeving Reinwardtstraat

Bespreek de mogelijkheden of  
meld u aan bij ZVO Verspreiders,  
tel. 06-1139 1478
of mail uw gegevens naar 
info@zvo-verspreiders.nl 

Wij willen graag dat heel Zandvoort en 
Bentveld onze krant kan lezen.  

Daarvoor zijn goede, 
betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

E-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Bijzonder vrijstaand landhuisje met tuin rondom. 
Geïsoleerde en verwarmde, vrijstaande stenen 
garage (met mogelijkheid tot zomerhuis of prak-
tijkruimte) met ruime oprit.
•  In 2005 is de woning geheel professioneel 

gerenoveerd met behoud van originele details.
•  Karakteristiek wonen aan de rustige zuidkant 

van Zandvoort met hedendaagse luxe en comfort!
•  Verkoop via B-systeem. Belangstellenden 

kunnen schriftelijk een bod uitbrengen voor 
maandag 26 november a.s. om 15:00 uur.

Prijsindicatie:  � 595.000,- k.k.

Keesomstraat 40Westerparkstraat 10

Goed onderhouden en uitgebouwde eengezins-
woning met voortuin en fraai aangelegde achter-
tuin met vrijstaande stenen berging en achterom. 
•  Ruime L-vormige woonkamer (ca. 36 m2) met 

grote schuifpui naar de tuin.
• Open keuken v.v. diverse apparatuur.
• 4 slaapkamers.
•  Gelegen in rustige en kindvriendelijke 

woonomgeving.
•  Garage in combinatie te koop voor � 24.500,- k.k.

Vraagprijs � 305.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 59/14

Op steenworp afstand van het strand gelegen 
goed onderhouden 2- kamer appartement met 
balkon op het zuiden. Het appartement ligt op 
de bovenste verdieping en is zo te betrekken.
•  Het kleinschalige, goed onderhouden complex 

“Duinroos” beschikt over een lift en parkeer-
gelegenheid op eigen terrein. 

•  De servicekosten bedragen ca. � 205,- per 
maand (incl. voorschot stookkosten, water, 
opstalverzekering, etc).

Vraagprijs � 159.000,- k.k.
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Autosport

Dutch Winter Endurance Series van start

De serie gaat over vijf wed-
strijden en wordt deze win-
ter verreden op de circuits 
van Zandvoort met op 10 no-
vember de openingsrace, op 
6 januari de Nieuwjaarsrace 
over 4 uur en op 2 maart 2008 
de afsluiting met de Final 4. 
Oschersleben in Duitsland zal 
gastheer zijn op 9 december 
en Assen organiseert een race 
op 3 februari 2008.

Slijtageslag
Het afgelopen seizoen waren 
het Rob de Laat en Marcel 

Broersma die de titel wisten 
te pakken. Met hun BMW 
320i ETCC waren zij sterker 
dan de Porsches, Marcossen 
en Sakers. De races zijn vaak 
een slijtageslag voor zowel 
mens als machine. Nerveuze 
taferelen zijn eerder regel 
dan uitzondering, want de 
teams proberen zo snel mo-
gelijk hun verplichte drie pit-
stops af te werken. Tijdens 
elke verplichte stop zal een 
rijderswissel moeten worden 
uitgevoerd. Daarnaast zul-
len op andere momenten de 

Nu het reguliere autosportseizoen er op zit, komen de mensen  
met de lange adem weer naar het Circuit Park Zandvoort.  
Zaterdag 10 november zal met de Zandvoort 500 voor de  
zevende maal de Dutch Winter Endurance Series (DWES) van 
start gaan op Zandvoortse duinenpiste. 

auto’s moeten worden voor-
zien van nieuwe banden en 
extra brandstof. Maximaal 
mogen er 59 wagens aan de 
start verschijnen, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt 
tussen verschillende soor-
ten auto’s. Zo is er een klasse 
boven de 2000cc, een klasse 
onder de 2000cc en is er een 
diesel klasse. 

Dubai
Veel bekende coureurs namen 
vorig jaar deel aan de series, 
waaronder Allard Kalff, WTCC 
coureur Tom Coronel maar ook 
de regionale rijders Michael 
en Sebastiaan Bleekemolen. 
Deze laatste twee zullen in 
januari samen met Jeroen 
Bleekemolen en Jan Lammers 
gaan deelnemen aan de pres-

tigieuze 24 uur van Dubai 
met een Porsche. Verwacht 
wordt dat een deel van deze 
equipe zaterdag aan de start 
verschijnt voor de Zandvoort 

500. De race begint om 12.00 
uur en de toegangsprijs is € 
12 voor zowel het duinterrein, 
de tribune als het renners-
kwartier.

Foto:Chris Schotanus

Elke maand wordt door vinologe Judith van Gelder een bepaalde wijnstreek nader beschre-
ven. 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.

Opvallend genoeg is dit 
heuvelachtige landschap in 
de lente prachtig groen en 
mooi. En het is niet alleen 
droogte wat er heerst. In het 
midden van de Alentejo vlak-
te bevindt zich een enorme 
plas water van zo’n 250m2 
naast de Alqueva dam. Hier 
kan heerlijk op gezeild wor-
den. Hoog op de heuvel, met 
uitzicht op de waters van 
de Alqueva dam aan de ene 
kant en de vlakte aan de an-
dere, omsloten door muren, 
bevindt zich het bekende 
dorp Monsaraz. Dit middel-
eeuwse vestingstadje is ab-
soluut een bezoek waard: er 

staan witgekalkte huisjes met 
rode dakpannen, smeedijzeren 
balkons en lange schoorste-
nen. In Monsaraz ga je terug 
in de tijd. Vanaf de burcht, die 
uit de 13e eeuw stamt, kan je 
Spanje zien liggen.

Werelderfgoed
Ook Évora, dé museumstad bij 
uitstek en waarvan het histo-
rische centrum is opgenomen 
op de Werelderfgoedlijst van 
Unesco, is een bezoek meer 
dan waard. Het is de best 
bewaarde stad uit Portugal’s 
Gouden Eeuw van ontdek-
kingsreizen en specerijenhan-
del. Het prachtige plein ‘Praça 

De zon schijnt genadeloos op de hoofden van de bewoners 
in juli en augustus. Temperaturen boven de 40°C zijn niet on-
gewoon in het zuidoosten van Portugal. Heet, heet, heet dus. 
Het landschap wordt bepaald door olijfgaarden, kurkeiken 
en lavendelvelden. Maar in deze ‘graanschuur’ van Portugal 
vind je ook kilometers lange velden met zonnebloemen, 
zoete maïs en tarwe. We hebben het over de streek Alen-
tejo die ongeveer één derde van het totale landoppervlak 
van Portugal beslaat maar waar slechts 4 à 5% van het totaal 
aantal inwoners woont. 

do Giraldo’ in het centrum is 
door arcaden omgeven en een 
hoogtepunt van een wande-
ling door Évora. Andere be-
zienswaardigheden zijn het 
klooster, de kathedraal, het 
paleis, de Diana Tempel en di-
verse kerken, maar zeker ook 
één van de vele pottenbakke-
rijen die Évora rijk is.

Kwaliteitswijnen
Qua wijn is de regio het mees-
te bekend om zijn rode wijnen, 
die meestal fruitig en vol zijn. 
Maar ook het maken van goe-
de witte wijnen lukt dankzij de 
moderne middelen als stalen 
tanks en temperatuurgecon-
troleerde gisting en opslag. 
Door het warme klimaat is 
het namelijk moeilijk de frisse 
fruitigheid van een witte wijn 
te krijgen en behouden. Dit 
betekent dat er vroeg (medio 
augustus) geoogst moet wor-
den, en zelfs ’s nachts om over-
rijping en oververhitting van 
de druiven te voorkomen. De 
Alentejo brengt goede kwa-
liteitswijnen voort en heeft 
zeker de aandacht getrokken 
van wijnliefhebbers over de 
hele wereld. Ook in Nederland 

winnen ze langzaam maar 
zeker terrein. Het leuke van 
Portugese wijnen is dat ze 
gemaakt worden van de tal-
loze eigen druivenrassen en er 
voor de verandering eens niet 
een Shiraz of Chardonnay uit 
Portugal komt.

Koningspaard Lusitano
Voor rode wijn worden veelal 
de Aragonez, Trincadeira en 
Castelão gebruikt. Zo ook in 
onze rode Portugese wijn 
van de maand. De Lusitano is 
zowel in rood als wit verkrijg-
baar, de witte is overigens 
ook een échte aanrader (voor 
€ 8,60 bij Le Grand Cru in 
Heemstede gehaald). De naam 
Lusitano komt oorspronkelijk 
van de oude Latijnse naam 
voor Portugal ‘Lusitania’. Een 
Lusitano is in feite een in 
Lusitania gefokt Iberisch ba-
rokke paard. Gracieus en snel, 
een koningspaard met een 
ronde, gespierde lichaams-
bouw. Lusitano’s zijn gevoelige 
paarden, elastisch en comfor-
tabel om op te rijden. In feite 
had de wijnbouwer geen be-
tere naam voor deze rode wijn 
kunnen kiezen: de Lusitano is 

een aantrekkelijke, volle, 
zachte, donkerrode wijn met 
de geur van zwarte bessen 
en donkerrood fruit. In de 
smaak komt tevens de krui-
digheid naar boven en iets 
van groente. Een heerlijke 
wijn!

De wijn van deze maand 
heeft op de Challenge 
International du vin de 
‘Médaille d’argent 2007’ ge-
wonnen. En dit is zeker niet 
onterecht. 

Wijn van de maand:
Lusitano (Médaille d’argent 
2007)– Ervideira – Alentejo, 
Portugal - 2005. (€ 8,95) 
Te koop bij Wijnhandel 
Le Grand Cru aan de 
Jan van Goyenstraat 
12 te Heemstede.

J. van Gelder 
(vinoloog)

Wijnstreek onder de loep: Alentejo
Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Futsal Sport kort
Winst ZSC’04, SV Zandvoort gelijk

In de beginfase zag het daar 
zeker niet naar uit. BSM uit 
Bennebroek leek wat zand in de 
tandwielen te hebben gestopt 
in de ZSC’04 machine, omdat 
het in het begin nogal haperde. 
De Bennebroekers openden zelfs 
de score. Daarna kwam ZSC’04 

langzaam maar zeker in de wed-
strijd. Bij een achterstand van 1-2 
wist keeper Sander van der Wal 
de gelijkmaker te maken. Vanaf 
dat moment groeiden onze 
plaatsgenoten in de wedstrijd. 
De gehele ploeg bestaande uit 
de ‘broertje’ Nick en Mitchell 

ZSC’04 betrad afgelopen vrijdag de zaal in nieuwe kleding. Het 
geel met donkere verticale strepen, misstond de Zandvoortse 
futsalploeg zeker niet. Opnieuw was de ploeg van coach Mar-
cel Paap op dreef, bleek na afloop van de met 11-6 gewonnen 
wedstrijd tegen BSM.

Post, Jordi Joachim, Michel van 
Marm en Mark Hoppe lieten 
vooral in de tweede helft zien, 
waarom er met de Zandvoorters 
in deze competitie toch rekening 
moet worden gehouden. Dat de 
winst in Zandvoort bleef ver-
baasde niemand, want ZSC’04 
was in de tweede helft goed op 
dreef. 

SV Zandvoort
SV Zandvoort leek tegen 
Olympique het beste van het 
spel te hebben. Door een eigen-
aardige blessure aan zijn dijbeen 
kon Paul Smit niet als keeper 
maar wel als speler dienstdoen. 
Door dit euvel zat het probleem 
bij de Zandvoorters in de sluit-
post. In de eerste helft stond 
Michael Kuijl als doelman op-
gesteld, iets wat hij met verve 
deed. In de tweede helft was het 
Christiaan Strijder, maar door 
deze wissel liep het niet. “We 
stonden met 3-0 voor en uitein-
delijk speel je gelijk met 4-4. Dat 
voelt als een nederlaag”, aldus 
Stefan Smit na afloop.

Golfsponsordag
Lions Club Zandvoort heeft 
twee zeer drukke, maar zeer 
geslaagde dagen achter de 
rug. Op zondag werd door 
280 bridgers intensief ge-
kaart en de dag daarop wa-
ren 26 ‘flights’ van vier per-
sonen voor de zevende keer 
zeer actief op de prachtige 
baan van de Kennemer Golf 
& Countryclub. Bedrijven kon-
den voor € 950 een ‘flight’ 
boeken voor hun vrienden of 
zakenrelaties. Voor nog nader 
te bepalen goede doelen le-
verde dit het prachtige bedrag 
van € 18.000 op! Daarnaast 
werd een loterij gehouden, 
waarvan de hoofdprijs be-
stond uit een driedaagse 
golfreis voor twee personen. 
De netto opbrengst hiervan 
bedroeg € 2.000. Dat bedrag 
gaat gebruikt worden voor 
het inrichten van een klaslo-
kaal in Pune, India.

 
Circuit Run

Een hardloopinterland tus-
sen Nederlandse en Belgische 
atleten is zondag 30 maart 
2008 de hoofdmoot van de 
eerste Zandvoortse Circuit 
Run, die wordt gehouden 
op en rond het Circuit van 
Zandvoort. Het loopevene-
ment wordt georganiseerd 
door hardloopmagazine 
Runner’s World, Le Champion 
en Rotary Zandvoort. De wed-
strijd over twaalf kilometer 
voert de deelnemers, waar-
onder ook niet-topatleten, 
over het circuit en daarna 
via de boulevard richting 
Zandvoort Zuid en door het 
centrum terug naar het cir-
cuit. De eerste Zandvoortse 
Circuit Run bestaat verder uit 
een Ladies Run over 2 kilome-
ter, een kinderloop en Grand 
Prix marathon estafette. De 
inschrijving voor een bedrij-
venteam kost duizend euro. 
Bijna de helft van dat bedrag 
gaat naar goede doelen.

Ladies Day
Op dinsdag 30 oktober werd 
tijdens de Ladiesday van golf-
club Sonderland op de baan 
van Open Golf Zandvoort de 
jaarlijkse goede doelen wed-
strijd gehouden. Dit jaar werd 

Voetbal  (Zaterdag) Basketbal
Lucky SV Zandvoort

Zeven spelers stonden op 
de lijst van geblesseerden 
waarvan er twee, Geoffrey 
v.d. Broek en Ivar Steen, hun 
voetbalschoenen in de wil-
gen hebben gehangen. Eén 
speler is met vakantie en één 
had verplichtingen bij zijn 
werkgever. Ziehier het sce-
nario voor aanvang van de 
wedstrijd. 

Geen echte scoringskansen 
Met name de eerste 25 mi-
nuten waren voor Zandvoort 
een bijna-ramp. De lat boven 
keeper Michel van Kampen 

moest hem drie keer te 
hulp komen om een tegen-
doelpunt te voorkomen. 
Zandvoort kwam niet in z’n 
spel omdat bepaalde spel-
patronen niet, of niet meer, 
klopten. Voorin een hardwer-
kende Misha Hormeño en 
Jaymie Heesemans die niet 
of nauwelijks een bal goed 
kregen ingespeeld en dus 
geen direct gevaar vormden 
voor de EDO-keeper. De bal-
len die hij kreeg verwerkte 
hij vakbekwaam. Tegen het 
einde van de eerste helft 
kwam Zandvoort wat meer in 

Een niet zo bijster goede wedstrijd winnen is geen sinecure. 
Toch was dat afgelopen zaterdag het geval voor de zater-
dagselectie van SV Zandvoort. Met maar liefst negen potenti-
ele basisspelers niet aanwezig, moest trainer Pieter Keur weer 
een ander elftal de wei insturen. Ze kregen het moeilijk tegen 
hekkensluiter EDO, dat blessurevrij en op zijn sterkst naar 
Zandvoort was gekomen.

Lions dames winnen opnieuw

Ook in deze wedstrijd gingen 
de Zandvoortse dames zwak 
van start, waardoor na de 
eerste periode de thuisclub 
een 8-4 voorsprong had. In de 
tweede periode kwam
Lions echter sterk terug en 
wist een 18-26 voorsprong 
te nemen. Wie dacht dat de 
tegenstander in de derde pe-
riode met een nog grotere 

Het damesteam van The Lions heeft de opgaande lijn in de rayon 
1e klasse te pakken. Na een zwakke start werd afgelopen zater-
dag de derde overwinning op rij geboekt. In de uitwedstrijd 
tegen het Amsterdamse Club 2000 werd een zeer ruime 30-59 
overwinning geboekt.

achterstand zou worden ge-
confronteerd werd teleurge-
steld. Door een wat mindere 
periode van The Lions kon Club 
2000 zelfs iets terugkomen. In 
de laatste periode herstelde 
Lions zich echter en liep met 
vaak uitstekend aanvallend 
spel uit naar een dik verdiende 
overwinning met een verschil 
van 29 punten, 30-59.

Tjeerd Ariesen (midden) komt net te laat

De adverteerders van deze week
(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder 
Autobedrijf Zandvoort  
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Bluys
Café Oomstee
CDA
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Etos

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Huting & van der Mije
IJzerhandel Zantvoort
Kroon Mode 
La Bonbonnière
Netexpo Internet  BV
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik, makelaar
Sandbar
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

het doelgebied van de gasten 
maar echte scoringskansen 
leverde dat niet op.

Betere 2e helft
Wat er in de kleedkamer ge-
zegd is, werd duidelijk na het 
eerste fluitsignaal van de 
tweede helft. Een steeds meer 
aandringend Zandvoort dat 
eindelijk de mogelijkheid kreeg 
om de EDO-goalie te testen. In 
eerste instantie hield die aar-
dig stand, maar twintig mi-
nuten voor tijd moest hij dan 
toch capituleren. Een inzet van 
Hormeño werd niet goed ver-
werkt waardoor de Zandvoort-
speler de gelegenheid kreeg 
om, liggend, alsnog de bal te-
gen de touwen te werken, 1-0. 
Heesemans miste tegen het 
einde een ‘dot’ van een kans 
maar het zou voldoende blij-
ken, want de Zandvoortse ver-
dediging, al weken het sterkste 
punt van SV Zandvoort, week 
niet meer. 

Door deze overwinning en het 
gelijke spel van Monnickendam 
bij Almere, staan onze plaats-
genoten weer op de derde 
plaats. Komende zaterdag, als 
de voorspelde regen geen roet 
in het eten gooit, komt titel-
kandidaat Young Boys naar 
Zandvoort. Die wedstrijd, die 
bij winst van Zandvoort de 
tweede plaats voor de bad-
gasten op kan leveren, begint 
om 14.30 uur.

door de dames gekozen voor 
de Stichting Vrienden van 
Nieuw Unicum. Er werd door 
ruim veertig dames gespeeld 
voor de aanschaf van een 
nieuwe elektrische gitaar voor 
de bewonersband ‘Building on 
Sand’. De intensief gebruikte 
gitaar is oud en raakt veel 
te snel ontstemd. De totale 
opbrengst bestond uit het 
prachtige bedrag van €  800. 
Te zijner tijd zal de nieuw aan 
te kopen gitaar officieel door 
een delegatie van de golfsters 
aan de band worden overhan-
digd.

Erelid ZSC
Tijdens de jaarvergadering 
van de Zandvoortse Sport 
Combinatie is Han van 
Soest benoemd tot erelid. 
Tegelijkertijd werd ook het 
nieuwe algemeen bestuur 
van de omnivereniging offici-
eel benoemd. Van Soest was 
één van de oprichters van de 
softbalafdeling van TZB. Ook 
was hij vele jaren actief als 
bestuurslid van de afdeling 
voetbal. Ook na de fusie tussen 
TZB en Zandvoortmeeuwen 
Handbal bleef hij actief. 
Peter Berkhout werd benoemd 
tot algemeen voorzitter, ter-
wijl Cees Oudshoorn aantrad 
als secretaris en Andy Beck het 
penningmeesterschap voor 
zijn rekening nam. Ook in de 
besturen en commissies van 
de diverse afdelingen werden 
nieuwe leden benoemd.  

 
Nieuwe 

greenkeeper
Sjaak Nagel is de nieuwe 
head-greenkeeper van Open 
Golf Zandvoort. Deze man 
met gouden groene handjes 
komt van de Haagsche Golf 
& Country Club en heeft naar 
eigen zeggen nu al zijn hart bij 
Open Golf Zandvoort liggen. 
“Toen ik voor het eerst op de 
golfbaan liep, was ik meteen 
vol ideeën, was direct enthou-
siast. De baan is zo natuur-
lijk, dat zie je bijna niet meer 
in Nederland”, aldus Nagel, 
die van Open Golf Zandvoort 
één van de top golfbanen van 
Nederland wil maken.

De futsallers van ZSC’04 in hun nieuwe (gestreepte) tenues

Voetbal  (Zondag)

SV Zandvoort kan niet tegen BSM op 

De scherpte waardoor Zand-
voort vorige week een soort 
van reuzendoder was, was 
niet of nauwelijks aanwezig 
in de ploeg van trainer Berry 
Buytenhek. Zandvoort kwam 
weliswaar fris en monter uit 
de startblokken en zette BSM 
van meet af aan onder druk. 
Deze druk kwam al in de derde 
minuut tot uiting in een doel-
punt van Patrick Koper, waar-
door Zandvoort een riant uit-
zicht kreeg om de wedstrijd al 
vroeg te beslissen. 

Onderschatting
Niets werd minder waar. Na de 
snelle voorsprong ging bijna 
alles dat fout kon gaan, fout. 

Trainer Buytenhek over die 
periode: “Als je na dat eerste 
doelpunt nog vier keer alleen 
op de keeper afgaat en niet 
één keer scoort, vraag je om 
problemen en die kwamen 
dan ook. We hebben van te 
voren nog aangegeven de te-
genstander niet te onderschat-
ten, maar dat is waarschijnlijk 
na dat snelle doelpunt wel 
gebeurd.” Een klein kwartier 
na het Zandvoorts doelpunt 
kwamen de Bennebroekers 
namelijk weer gelijk. Een on-
nodig weggegeven vrije trap 
vanaf de rechter flank werd 
door de ingekomen aanvaller 
hard achter doelman Sander 
v.d. Wal gekopt, 1-1. Nog voor 

rust zou de eindstand op het 
scorebord staan. Een snel uit-
getrapte bal van de BSM-goalie 
werd door de verdediging niet 
goed verwerkt waardoor V.d. 
Wal de 1-2 achter zich in het 
net zag verdwijnen.

Afmaker ontbreekt
Na rust een wat beter acterend 
Zandvoort dat echter niet het 
gogme had om, net als vorige 
week, nog op gelijke hoogte te 
komen met hun tegenstanders. 
Buytenhek: “We hebben dat nu 
al een aantal weken, wel kan-
sen creëren maar de afmaker in 
deze ploeg moet nog opstaan. 
Ik ben niet zo bang voor de toe-
komst. Er zit wel voetbal in deze 
ploeg, op een keer moet het er 
gewoon uitkomen. We geven 
weinig weg, dat zit in ons spel 
maar doelpunten moet je ma-
ken om te winnen. Het lijkt 
wel op een obsessie. Komende 
zondag spelen we thuis tegen 
DSOV, dan moet het maar eens 
gebeuren!”

Handbal
ZSC dames winnen ruim 

van Aalsmeer

Het begin van de wedstrijd 
tegen deze geroutineerde 
tegenstander liet een ge-
lijkopgaande strijd te zien. 
Halverwege de eerste helft 
bleek al dat de Zandvoortse 
dames over een betere con-
ditie beschikten, waardoor bij 
rust een voorsprong van vier 
goals (4-8) op het scorebord 
van sporthal De Bloemhof 
stond. Ook in de tweede helft 
bleef ZSC het sterkste team. 
Geleidelijk aan wisten onze 
plaatsgenoten de thuisploeg, 

De zaalcompetitie van de handbaldames van ZSC is inmiddels 
twee weken onderweg. Na de teleurstellende nederlaag in de 
eerste wedstrijd tegen Zaanstreek, werd de uitwedstrijd tegen 
Aalsmeer 4 met 11-15 gewonnen.

die veelvuldig poogde het 
tempo uit de wedstrijd te ha-
len, te overklassen. 

Gelegenheidskeepster Debbie 
Tibboel werd na rust nog wel 
zeven keer gepasseerd, maar 
dat deerde ZSC niet. Een ver-
diende 11-15 overwinning was 
het resultaat. Laura Koning 
scoorde zes doelpunten, 
Romena Daniëls (3), Delphina 
van Rhee (2), Martina Balk, 
Suzanne Zwemmer en Naomi 
Kaspers ieder één doelpunt.

Driebandentoernooi is halverwege

Ondanks de matige prestaties 
op het groene laken bleven de 
toeschouwers elke gemaakte 
carambole met enthousias-
me begroeten. Een enkeling 
slechts haalde zijn gemiddelde. 
In het individuele klassement 
staat Louis van der Mije (café 
Oomstee) bovenaan. Zijn moy-
enne over drie wedstrijden is 

0,825. In De Kippetrap leverde 
hij een prima prestatie door zijn 
partij met een gemiddelde van 
meer dan één te winnen (11 ca-
ramboles in 10 beurten!). Chris 
Alken (De Lip), die dit jaar voor 
het eerst meedoet, haalde zijn 
gemiddelde net niet. Hij miste 
op één carambole zijn gemid-
delde maar staat nog wel op 

De eerste helft van de wedstrijden om het Driebandenkampi-
oenschap van Zandvoort zit er op. In het gezellig drukke café 
De Kippetrap maakten de spelers in de derde ronde duidelijk 
dat er (op enkele positieve uitzonderingen na) nog best iets 
aan hun spel verbeterd kan worden. 

de tweede plaats. Nieuw op de 
derde plaats is Dick Pronk (café 
Bluys) die met een mooie se-
rie van 4 zijn gemiddelde in 16 
beurten haalde. 

Cafétrofee
De strijd om de Cafétrofee lijkt 
dit jaar in het voordeel van café 
Oomstee uit te gaan vallen. De 
cafés Bluys en De Lamstrael en 
team De Lip staan met kleine 
onderlinge verschillen op de 
volgende drie plaatsen. 
Dinsdag 13 november wordt 
in café De Lamstrael de vierde 
ronde gespeeld.

Biljart

De zondagvoetballers van SV Zandvoort waren niet bij machte 
om het lager geklasseerde BSM uit Bennebroek aan de zegekar 
te binden. In een kwalitatief niet zo goede wedstrijd, waarin 
een bepaald soort scherpte ontbrak, moesten ze met een 1-2 
nederlaag genoegen nemen waardoor het puntentotaal van 
de gasten na negen wedstrijden bijna verdubbelde!
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Vraagprijs � 169.000,-

 MAX PLANCKSTRAAT 48                  ZANDVOORT
• Representatieve bedrijfshal van ca. 550 m2

• C.V. , krachtstroom, kunststof kozijnen met dubbel glas   
 en een keurig afgewerkte vloeistof dichte vloer
• Beg.grond: Showroomruimte ca. 60m2, bedrijfshal ca.   
 265 m2 v.v. overheaddeur, keuken, opslag en toiletruimte
• 1e verd.: Magazijnruimte ca. 125 m2, bedrijfskantine 
 ca. 25 m2 met keuken en C.V.

 TROMPSTRAAT 19/8                        ZANDVOORT 
• Royaal, modern 4-kamerappartement (verbouwd naar 3)  
 op de 4e en tevens hoogste etage gelegen
• Fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee
• Garage en berging in de onderbouw  
• Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas
• Woonoppervlakte ca. 85 m2

 JAN SNEIJERPLEIN 3                         ZANDVOORT
• Vrijstaand woonhuis met oprit voor 2 auto’s, gelegen in  
 de luwte van het centrum aan een autovrij pleintje
• Het huis is rond ‘78 gebouwd en beschikt over 4 woonlagen
• Sfeervolle woonkamer met balkenplafond en open  
 keuken
• 5 slaapkamers en een ruime moderne badkamer
• Geheel voorzien van dubbele beglazing
• Woonopp. ca. 150 m2, perceelopp. 143 m2

 SPOORBUURTSTRAAT 10                  ZANDVOORT
• Verzorgde tussenwoning met knus plaatsje en achterom
• Centraal nabij strand, centrum en openbaar vervoer   
 gelegen 
• Gezellige woonkamer met houten vloer, open keuken met  
 landelijke uitstraling en toegang naar het achterplaatsje
• Doucheruimte en 2 slaapkamers beiden met dakkapel,   
 gehele verdieping is v.v. een laminaatvloer
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

 WILHELMINAWEG 10                       ZANDVOORT
• In het groene hart gelegen zeer charmante en stijlvol   
 gerenoveerde half vrijstaande woning
• Fraai aangelegde voortuin, achtertuin op het zuiden
• Royale U-vormige woonkamer met openhaard, ruime mo-  
 derne woonkeuken, 5 slaapkamers en moderne badkamer
• L-vormige garage/hobbyruimte en oprit voor meerdere   
 auto’s
• Woonopp. ca. 230 m2, perceelopp. 472 m2 

 PASSAGE 3/16                                  ZANDVOORT

• Comfortabel ruim 3-kamerappartement op de 4e etage   
 gelegen, in gebouw met 2 liften
• Extra grote living (50 m2) met zeezicht
• Balkons zowel zee- als landzijde
• Nabij zee, boulevard en centrum gelegen
• Inclusief berging en aparte garage
• Woonoppervlakte ca. 115 m2

 DR. C.A. GERKESTRAAT 75                ZANDVOORT
• Nabij  de zuidduinen gelegen ruime 2-onder-1-kapwoning
• Tuin met schuur, achterom en parkeren op eigen terrein
• Lichte woonkamer met openhaard, open keuken, 
 4 royale slaapkamers en 2 badkamers
• Goed onderhouden woning v.v. licht kleurgebruik, 
 glad stucwerk en hardhouten kozijnen
• Woonopp. ca. 140 m2, Perceelopp. 137 m2 

Vraagprijs � 374.900,-

 ZEESTRAAT 46 “DE KIPPETRAP”       ZANDVOORT
• Sfeervol ingericht cafébedrijf v.v. complete horeca 
 keuken, opslag, kantoorruimte en 2 toiletgroepen
• Souterrainwoning met eigen entree en fraaie royale 
 bovenwoning (ca. 90m2) met eigen opgang
• Het pand is geheel leeg te aanvaarden
• Centraal gelegen nabij centrum, station en strand
• Woonoppervlakte en bedrijfsruimte totaal ca. 317 m2  

Vraagprijs � 269.000,-Vraagprijs � 224.900,-

Vraagprijs � 498.000,-Vraagprijs � 825.000,-

Vraagprijs � 519.000,-
Vraagprijs � 279.000,- incl. garage

Huurprijs � 1.295,- o.a.  incl. garageVraagprijs � 695.000,- incl. goodwill en inventaris

 PRINSENHOFSTRAAT 5-B                 ZANDVOORT
• Luxe maisonnette nabij strand en dorp gelegen
• Ruim dakterras van ca. 40 m2 op het zuidoosten
• Royale woonkamer met openslaande deuren naar het   
 terras, woonkeuken en bijkeuken
• 3 slaapkamers en moderne badkamer
• Evt. inpandige garage te koop voor � 40.000,- 
• Woonoppervlakte ca. 140 m2

Vraagprijs � 498.000,-



Na de eerste storm 
van dit seizoen is er 
weer een substan-
tieel deel van het 
naaktstrand in zee 
verdwenen. Voor 
het tweede jaar in 
successie moeten 
de strandpachters 
daar hopen op veel 
oostenwind zodat 
in ieder geval nog 
wat zand aan kan 
spoelen. Niet alleen het naaktstrand liep schade op, ook een 
groot deel van de paviljoens in het noordelijke gedeelte van 
ons strand zullen ook weer de nodige moeite moeten doen 
om hun taluds weer op de oorspronkelijke hoogte te kunnen 
brengen.

Geldig t/m zondag 18 november

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	4	jumbo	saucijzenbroodjes	€ 4.95
•	Oat	brain,	volkoren	met	fijn	gemalen
	 zonnepitje	heel	brood	€ 1.60

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

Vooralsnog kan de gemeente, 
net als vorig jaar, niets doen. Zij 
zijn afhankelijk van de rijksover-
heid en kunnen, waarschijnlijk, 
zelfs geen eigen beleid maken. 
Vanuit Den Haag is wel toege-
zegd dat zandsuppletie voor 
de kust en op het strand van 
Zandvoort waarschijnlijk naar 
voren gehaald zal worden. Dan 
zal er ook tot voorbij het naakt-

Burgemeester Meijer en wethouder Tates bekijken de strandschade       foto: Chris Schotanus

Burgemeester Niek Meijer 
en wethouder Wilfred Tates 
zijn bij hoogwater tijdens 
de storm poolshoogte gaan 
nemen. Meijer was verbaasd 
over de kracht van het water. 
“Dit is voor de eerste keer dat 
ik zoiets zag. Al dat water dat 
voortdurend met zoveel her-
halende kracht op de Zeereep 
beukt en zoveel zand weg-
slaat, is imponerend om te 
zien. Rijkswaterstaat zal voor 
meer zand moeten zorgen en 
ik weet niet of dat zomaar lukt. 
Wij hebben als gemeente niet 
het recht om zelf zand te gaan 
suppleren en mogen het ook 
niet in de noord-zuid richting 
vervoeren”, geeft hij als eerste 
reactie na de storm. Dat de 
strandpachters op het naakt-
strand geholpen moeten wor-
den staat als een paal boven 
water. De vraag is alleen hoe.

Weer strandafslag na storm

Nieuw in ons assortiment:
Div. Sinterklaas marsepein 
100% amandelspijs
Div. soorten Pepernoten
Div. soorten Sinterklaas 
chocolade
Speculaasstaaf, Banketstaaf, 
Speculaasbrokken en 
Amandelspeculaas

1111

De Mannetjes
Afslag op strand

‘Je kunt nu wel precies zien 
waar je beter geen vast 

paviljoen neer moet zetten.’

strand zand vanuit zee opge-
spoten worden. Hierdoor krijgt 
men dan niet het zogenaamde 
kop/staart effect waardoor de 
zeestromingen direct voor en 
na de zandsuppletie de kust 
weer doen uithollen. Na de 
laatste suppletie een paar jaar 
geleden, was Rijkswaterstaat 
met suppleren gestopt voor 
het naaktstrand.

Zandvoortse 
Courant 

Doe mee met de Dag van de Dialoog.
U leest er meer over in de gemeente-
advertentie. 

Verkiezing P5 Zandvoorter van het Jaar 2007
3e jaargang • nummer 46 • 15 november 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Politiek P7 Raadsvergadering Begroting 2008

Ondernemersborrel

Donderdag 
22 november

Café Koper, Kerkplein
Aanvang 18.00 uur

Het is inmiddels traditie geworden in Nederland en zo ook 
bij Bruna Balkende op de Grote Krocht. Bij de lancering van 
het laatste boek over de perikelen van de tovenaarsleerling  
Harry Potter van J.K. Rowling, Harry Potter en de Relieken van 
de Dood, zal Bruna vrijdagochtend 17 november om 00.01 uur 
de deuren openen om fanatieke Potter lezers de gelegenheid 
te bieden om als eerste de laatste editie te kunnen kopen. 

Nieuwste Harry Potter bij Bruna

Komende zondag is het 
eindelijk dan zover. Om 
12.00 uur komt Sinterklaas 
aan op het strand voor de 
rotonde, ook als het onver-
hoopt slecht weer is. 

Intocht 
Sinterklaas

Vervolgens zal de Goed-
heiligman, begeleid door 
een drumband en de nodige 
Pieten, op zijn paard naar het 
Raadhuisplein rijden. Daar zal 
burgemeester Niek Meijer op 
het bordes klaar staan om 
hem te ontvangen. Na zijn 
bezoek aan het raadhuis gaan 
de Sint en zijn pietermannen 
naar de Korver Sporthal, waar 
ter ere van de aankomst van 
de ‘Spaanse’ kindervriend 
rond 14.15 uur het speci-
ale Sinterklaasspektakel zal 
plaatsvinden. Kaarten voor dit 
geweldige feest zijn voor €2 te 
koop bij de Bruna op de Grote 
Krocht of bij de Vomar in win-
kelcentrum Nieuw Noord.

Cultuur P11 expositie in bibliotheek
Autosport P23 Zandvoort 500
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Column

was het een magere Sint 
Maarten. Meestal komen er 
15 kinderen met hun lichtjes 
langs. Dit keer heeft er slechts 
één lief meisje met haar zelfge-
maakte lampion staan zingen. 
De snoepbak stond uitnodi-
gend klaar op het kastje in de 
hal. Zou de storm debet zijn 
aan de lage opkomst, slaat de 
vergrijzing toe of heeft het fit, 
food en fun project op de basis-
scholen effect?

Na het lieftallige bezoekje 
vraag ik me af wat mogelijk 
de oorzaak zou zijn. De storm 
viel best mee en het regende 
niet. Het ligt ook niet aan de 
vergrijzing want er zijn genoeg 
kinderen in de buurt. Zou het 
dan toch de campagne zijn, 
die kinderen bewuster maken 
met wat ze eten? Manlief vindt 
dat een belachelijk argument. 
“Toch is het niet zo gek”, vind 
ik. “Tijdens de algemene be-
schouwingen van de politiek 
werd daar ook over gespro-
ken”, verdedig ik mijn stand-
punt, “de VVD heeft zelfs een 
amendement ingediend om 
een food & fit programma op 
alle scholen gratis aan te bie-
den om het overgewicht van de 
leerlingen te begeleiden. Voor 
het onderzoek wordt 100.000 
euro uitgetrokken. Vind ik veel 
geld en zo’n plan was er toch 
al? Trouwens, na het amende-
ment ‘overgewicht’ werden de 
raadsleden getrakteerd op een 
kroket!” 

“Eigenlijk zijn wij, ouders en 
grootouders, verantwoordelijk 
voor het overgewicht van de 
kinderen. Kijk nou eens wat 
we aan snoepgoed gekocht 
hebben?” Daar was mijn huis-
man, die de aankoop had ge-
daan, het niet mee eens want 
hij had bewust gekozen voor 
suikervrije snoep. Ondertussen 
had ik onder het praten onge-
merkt drie lolly’s opgepeuzeld. 
Hoezo overgewicht? Ze waren 
immers goedgekeurd! Het lied-
je van het meisje spookte de 
hele avond constant door m’n 
hoofd: 11 november is de dag 
dat de tandarts boren mag!

Nel Kerkman 

Volgens mij…

Cartoon  Hans van Pelt

Lieve Paola en Dennis
gefeliciteerd 

met jullie dochter

Carlijn
De trotse oma’s, opa’s, 
tantes, ooms en neven.

Communicatief
Burgemeester Niek Meijer 
maakte vorige week zijn en-
tree als voorzitter van de ge-
meenteraad. Meijer toonde 
zich een uitstekend com-
municant in de richting van 
de raad, die hij duidelijk liet 
blijken hoe zijn manier van 
vergaderen is: ‘To the point’ 
en zo min mogelijk afwij-
ken van het onderwerp. Een 
groot compliment verdient 
onze eerste burger echter 
voor de wijze waarop hij 
omging met de radio-uit-
zending, die ZFM van elke 
raadsvergadering maakt. 
De luisteraars thuis kregen 
een goed beeld van wat zich 
in de raadszaal afspeelde. 
Zelfs de stemmingen waren 
uitstekend te volgen. Prima 
werk. Nu nog een duidelijk 
gesproken inleiding van de 
kant van ZFM en de infor-
matiebron voor de burger is 
perfect.

OPZ en brandkranen
OPZ fractievoorzitter Carl 
Simons had uit betrouwbare 
bron vernomen dat de nieu-
we (natuurstenen) bestrating 
in het dorp (Haltestraat) in 
voorkomende gevallen moet 
worden opengebroken om bij 
de afsluiters van het water-
leidingnet te kunnen komen. 
Deze liggen namelijk onder 
de bestrating en zijn niet 

meer toegankelijk zonder 
het plaveisel open te breken. 
Het lijkt de Ouderenpartij 
van belang om te weten om 
hoeveel plaatsen het gaat en 
hoe het mogelijk is dat voor 
deze constructie gekozen is? 
Terecht merkt OPZ op dat 
deze situatie bij calamiteiten 
gevaarlijk kan zijn. Tot slot 
willen onze ouderen weten 
of ook de brandkranen zijn 
onder bestraat. Een goede 
zaak dat een partij als OPZ 
ook deze zaken aan de orde 
stelt. 

Verkiezingsstrijd
Is de verkiezingsstrijd voor 
de nieuwe raad in 2010 nu 
al losgebarsten? Deze vraag 
stelde zich een aantal inwo-
ners die eind vorige week de 
mening van het CDA over 
de huidige politieke stand 
van zaken in de bus kreeg. 
De Christen Democraten 
lieten via een kleurrijke bro-
chure weten dat Zandvoort 
naar hun mening achteruit 
holt. Aan het eind werden 
alle inwoners van onze ge-
meente uitgenodigd ko-
mende vrijdag 16 november 
naar Hotel Hoogland aan de 
Westerparkstraat te komen 
om vanaf 20.00 uur met de 
CDA-fractie te komen praten 
over het nieuwe parkeerbe-
leid dat het college voor-
staat.

Rondom 
het RaadhuisFamilieberichten

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

Boeiende lezing Kostverlorenpark
De dialezing over het Kostverlorenpark, welke het Genoot-
schap Oud Zandvoort vorige week dinsdag verzorgde in de 
bibliotheek, trok een bomvolle zaal. Namens het Genootschap 
nam Jan Kol de aanwezigen mee naar het verleden toen het 
park, dat in het begin van de vorige eeuw werd geopend, een 
belangrijke toeristische trekpleister vormde.

Het Kostverlorenpark was een 
initiatief van een groep inwo-
ners onder leiding van de toen-
malige arts dr. Varenkamp, die 
een groot aantal inwoners wist 
te bewegen een financiële bij-
drage te geven om dit park tot 
stand te brengen. Het park, dat 
zijn ingang kende aan waar nu 
de Quarles van Uffordstraat be-
gint, bestond voor de Tweede 
Wereldoorlog onder andere uit 

een theehuis, speeltoestellen 
en zelfs een vijver ontbrak niet. 
Tijdens de oorlog bouwden de 
Duitsers er bunkers om hun sol-
daten en oorlogstuig in onder te 
brengen. Na 1945 bleven de bun-
kers bestaan en deze doen tot op 
de dag van vandaag nog dienst 
als zomerhuis. Het Genootschap 
kan terug zien op een geslaagde 
middag waarmee velen een ple-
zier gedaan is.

Handjevol inwoners bij tweede 
Toekomstvisieavond

Niet meer dan een handvol Zandvoorters hebben maandag-
avond gebruik gemaakt van de door de gemeente georgani-
seerde avond om hun toekomstvisie van Zandvoort kenbaar 
te maken. Uiteindelijk bleek het te gaan over ideeën in plaats 
echt een toekomstbeeld. Toch was wethouder Marten Bier-
man aan het einde niet ontevreden over de uitkomsten.

Opvallend was de samenstel-
ling van de groep belangstel-
lenden. Een aantal politici, een 
aantal ambtenaren, zo goed als 
het hele college en een groepje 
mensen die al jaren met meer 
dan grote belangstelling de 
politiek volgt. Jammer was dat 
maar één jong volwassene de 
moeite had genomen om naar 
De Krocht te komen.

Allerlei plannen voor de 
toekomst passeerden de 
revue, met hoog in top kwa-
liteit en geen kwantiteit,. 
“Ouderenhuisvesting in het 
centrum en starters- en jon-
gerenhuisvesting aan de rand”, 
“een doorlopend fietspad van 
noord naar zuid langs de bou-
levard”, “het circuitgebied ont-
wikkelen”, “twaalf maanden 

zomer op de rotonde en om-
geving”, waren enkele kreten 
die gebezigd werden. 

Bierman zei na afloop zeer 
tevreden te zijn. “Hier kunnen 
we verder mee gaan. De ideeën 
worden nu uitgewerkt en zul-
len, samen met die van vorige 
week, dienen om een struc-
tuurvisie te maken, sinds kort 
is iedere gemeente verplicht 
dat te doen. Als de eerste, 
ruwe visie klaar is, zal die in de 
commissie besproken worden 
en komen we weer naar u, de 
inwoners van Zandvoort, toe 
om uw mening te geven. Aan 
de hand van die toetsing zal de 
ruwe visie verfijnd worden en 
uiteindelijk zal de structuurvi-
sie in de eerste helft van 2009 
het levenslicht moeten zien.”

Moegestreden is rustig ingeslapen mijn liefste 
man, papa, opie en zoon

Jan Koper
10 november 2007

 
 Marijke
  Petra, Arantxia
 Mevr. A.C. Koper-Paap

Prinsesseweg 24
2042 NH Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze bijzondere zwager en oom

Jan Koper
is op 10 november 2007 overleden.

De strijd tegen de slopende ziekte kon hij niet 
winnen.

We wensen Marijke, Petra en Arantxia heel  
veel sterkte.

Zandvoort:  Gré en Take Huberts
Drachten: Klaas en Sietske Schotanus
Franeker: Andries en Riekje Schotanus
Hoofddorp: Harry, Danjella, Richard
Amsterdam: Mia
Haarlem: Paula en Lars
Zandvoort: Chris, Femke, Marijn
Haarlem: Anja en Rob

Dankbetuiging:

Bedankt Bedankt
Voor alle steun, 
 alle vriendschap,
 alle hulp,
 alle tranen,
 alle bloemen,
 alle brieven en kaarten
 alle sms en telefoontjes
 alle minuten stilte

voor een bijzonder mens

Lonnie
Manolo, Shanna, Misha, papa en mama,

Mike en Hannie, Remco, Max, Indi

Tot onze verbijstering ontvingen wij het bericht dat

Greet Molanus
de vrouw van onze collega Gijs en tevens  
oud-medewerkster van onze school  
plotseling is overleden.
Wij hebben haar in die periode leren kennen  
als een collega voor wie niets te veel was en die 
altijd inzetbaar was voor onze school.

Wij wensen Gijs, Marc en Mirjam evenals hun 
partners heel veel sterkte
in deze moeilijke periode.

Team en ouderraad van het Wim Gertenbach 
College

Omringd door allen die hem lief waren is,  
na een hardwerkend leven voor zijn gezin,  
plotseling van ons heengegaan mijn lieve 
zorgzame vader en ons maatje

Antonius Godefridus Slinger
Ton

Opticien

weduwnaar van Johanna Maria van Dijk

* 18 december 1934   † 10 november 2007

 Ton Slinger jr
 Ria, Joop en Wil

Grote Krocht 20 A
2042 LW Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Teleurstellend weinig inwoners bij de bijeenkomst
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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)

Over 25 jaar

Zou het er toch van komen 
of zijn het hersenspin-
sels? Kamerlid Joop Atsma 
(CDA) wil samen met het 
Innovatieplatform een on-
derzoek naar de haalbaarheid 
van een nieuw opgespoten 
eiland voor de Noordzeekust 
van 60.000 hectare. Dit on-
der andere voor landwinning 
en ter bescherming van de 
kust tegen de zeespiegelstij-
ging. Niet iedereen is er blij 
mee, hoewel milieuminister 
Jacqueline Cramer (PvdA) 
het wel een interessant idee 
vindt. Inmiddels is de Tweede 
Kamer akkoord gegaan met 
het voorstel van de CDA’er. 
Het toekomstige eiland zou, 
net zoals het schiereiland in 
Dubai dat de vorm van een 
palmboom heeft, als grapje 
de vorm van een tulp krijgen. 
Of misschien kan het beter 
een bosje tulpen worden zo-
dat dan ook de landingsba-
nen van Schiphol eventueel 
daarop kunnen worden ge-
situeerd.

Superleeskring
Bent u één van de 30.000 
gelukkigen die het boek ‘De 
gelukkige klas’ van Theo 
Thijssen in de bibliotheek 
heeft ontvangen en heeft u 
het gelezen? Wat deed het 
boek met u? Haalde het ple-
zierige herinneringen op aan 
uw eigen lagere schoolperi-
ode? En wat vond u van de 
auteur Theo Thijssen en wat 
is daarvan terug te vinden in 
het boek? Is er veel veranderd 

in het onderwijs sinds 
de tijd waarin het boek 
speelt of is er niets 
nieuws onder de zon? 
Deze en nog veel meer 
vragen komen aan de 
orde tijdens de bijeen-
komst in bibliotheek 
Duinrand Zandvoort 
op vrijdagochtend 16 
november om 10.00 
uur. Doe mee aan een 
gezellige discussie over 
het boek. Wel graag van 
tevoren reserveren via 
www.bibliotheekduin-
rand.nl of telefonisch: 
5714131.

Taizédienst
De maandelijkse Taizé diensten 
zijn opgezet vanuit een werk-
groep van de Zandvoortse 
Lokale Raad van Kerken. Ze 
zijn bedoeld voor oecume-
nisch georiënteerde christe-
nen uit Zandvoort maar ook 
uit Haarlem en omgeving die 
zo’n dienst eens mee willen 
maken. De diensten bestaan 
uit meerstemmige zang, enke-
le lezingen, stilte en gebed en 
duren ongeveer een half uur. 
Op 16 november is er weer een 
Taizédienst in de Protestantse 
kerk aan het Zandvoortse 
Kerkplein. Het thema van 
deze dienst is: ‘Kom, volg mij’. 
De verschillende liederen wor-
den vanaf 19.00 tot 19.25 uur 
doorgenomen met behulp van 
liedmappen. Na het inzingen 
begint de dienst en duurt van 
19.30 uur tot 20.00 uur. Daarna 
is er koffie of thee en tijd voor 
een ontmoeting. 

Zandvoort op zijn best
Bent u nieuwsgierig naar het 
oude Zandvoort in woord, 
beeld en geluid? Dan bent 
u  op zaterdag 17 november 
van harte welkom in gebouw 
De Krocht. Diverse verenigin-
gen presenteren tijdens deze 
speciale inloopdag van 10.00 
tot 15.00 uur hun speciali-
teit. Zo is Genootschap Oud 
Zandvoort altijd op zoek naar 
oude foto’s van Zandvoort. 
Dus zoek in uw fotoalbum of 
er nog iets bruikbaars tussen 
zit en neem de foto’s of films 

mee. Ze worden op deze dag 
meteen gescand voor in het 
fotoarchief. Hebt u vragen 
over uw voorouders? Neem 
dan oude trouwboekjes mee 
en ga naar de leden van de 
Nederlandse Genealogische 
vereniging, zij kunnen u 
vast en zeker verder helpen. 
Folklorevereniging De Wurf is 
de vraagbaak waar u terecht 
kunt over de Zandvoortse 
klederdracht. Ook informa-
tie over het vroegere vervoer 
in Zandvoort is er te vinden. 
Het NZH Vervoer Museum en 
de Bomschuiten Bouwclub 
zijn aanwezig en kunnen u 
er alles over vertellen. Het 
belooft een informatieve 
maar vooral gezellige dag 
te worden. Tevens worden 
oude afbeeldingen en films 
vertoont. Toegang is gratis 
voor leden en niet leden.

Geweldige prestatie

Elke eerste zondag van no-
vember is er de New York City 
Marathon. De wedstrijd be-
gint op State Island en gaat 
dan direct over de nabijge-
legen Verrazano Narrows 
Bridge naar Brooklyn. Onder 
de 35.000 mensen (het 
maximale aantal) die deel-
namen bevonden ook dit jaar 
Zandvoortse deelneemsters. 
Claudine de Boer-van Dam 
heeft de marathon al vaker 
gelopen maar voor Charissa 
Zonneveld-Versteege was 
het de eerste keer dat zij 
er aan heeft deelgenomen. 
Ondanks een blessure aan 
haar voet heeft ze de ma-
rathon in 4.40 uur gelopen. 
De achterban is erg trots op 
deze prestatie.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
Geldig vanaf heden t/m 31 december 2007
of zolang de voorraad strekt.

GELDT VOOR 
DE DAMES SERIES:
* CHIC
* DOUBLE COMFORT
* SENSATION
* HOT HIPS (LACE/LIGHT)

GELDT VOOR 
DE HEREN SERIES:
* ACTIVE
* LIVE
* SPIRIT

Bloemen…..
leuk om te krijgen,
leuk om te geven!

50

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

De hint van Sint:
Leuke cadeautjes voor in de schoen!!!

Vanaf € 0,79

Mooie geschenkverpakkingen vanaf € 2,29

Haltestraat 10 E • 2042 LM  Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Zandvoorter van het jaar 2007 
Net zoals verleden jaar or-
ganiseert 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 of Bentveld en moet 
het afgelopen jaar op sociaal 
vlak iets voor de Zandvoortse 
samenleving betekend hebben 
of hij/zij heeft de naam 
Zandvoort positief buiten 
de gemeentegrenzen ge-
bracht.

Een deskundige jury 
zal uit de inzendingen 
een selectie van zes 
kandidaten maken. De 
kandidatenlijst wordt 
vanaf begin december 
gepubliceerd, waarna 
alle Zandvoortse inge-
zetenen hun stem kun-
nen uitbrengen. Tijdens 
een feestavond in het 
NH Hoteles op 12 januari 
2008 zal de ‘Zandvoorter 

van het jaar 2007’ bekend wor-
den gemaakt. 

U kunt uw favoriet voor deze 
eretitel bekend maken door 
onderstaande strook met 
uw motivatie, vóór 6 de-
cember, ingevuld met naam 
en adres te versturen naar: 
Jury Zandvoorter van het 
Jaar, Hogeweg 39-1, 2042 GE 
Zandvoort of via een e-mail 
naar jury@zandvoortsecou-
rant.nl  waarop ook uw motiva-
tie, naam en adres op staan.

De nieuwe 
collectie
Björn Borg 
bowlingbags
zijn er weer!!!

Grote Krocht 23 
tel: 023-5735002

Toko Bintang 
Catering,

Indonesische en Global Kitchen
Evenementen, Party’s, 

Bedrijfsrestaurants, Privé, 
Kerst en nieuwjaar.

Haltestraat 34 - 2042LN 
Zandvoort. Tel.: 023-5712800 / 

06-52014060, tokobintang.nl.

Zandvoorter van het Jaar 2006 Arlan Berg

Zandvoorter 
van het jaar 2007 

Inleveren voor 6 december:
Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 2007 is:

Naam:

Adres + postcode:

Telefoonnummer:

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

Naam van de inzender: 

Adres + postcode:  

Telefoonnummer:

Handtekening: 

De ondernemers heten 

Sinterklaas van harte 

welkom in Zandvoort
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Begroting met algemene stemmen aangenomen
De raadsvergadering waarin de Programbegroting 2008 gedu-
rende twee avondvergaderingen werd behandeld, was even 
wennen. Wennen aan de stijl van vergaderen van de nieuwe 
voorzitter van de raad, burgemeester Niek Meijer. Met name 
het slotstuk van de eerste avond was nieuw, een discussie 
door de raadsleden over de door de fractievoorzitters voor-
gelezen algemene beschouwingen. Slechts met de grootste 
moeite kwam de discussie op gang maar daarna was het ijs 
snel gebroken.

Een waslijst van amendemen-
ten en moties werd de tweede 
avond afgewerkt. Als eerste re-
ageerde het college op de inge-
diende stukken en voorzag ze 
van commentaar. Een aantal 
voorstellen werd door het col-
lege afgeraden, waaronder het 
VVD-voorstel om maarliefst  
€ 100.000 structureel op te 
nemen in de strijd tegen over-
gewicht bij Zandvoortse kin-
deren en jongeren. Het amen-
dement werd veranderd in  
€ 15.000 voor een evaluatie van 
de initiatieven die nu al binnen 
de Zandvoortse gemeente lo-
pen. In deze vorm kon het wel 
de goedkeuring van wethouder 
Gert Toonen krijgen.

Het commentaar van wethou-
der Wilfred Tates op het VVD-
amendement over mogelijke 
steun aan de Zandvoortse on-
dernemersvereniging OVZ, 
bracht een onverwachts 
nieuwtje. Volgens de wethou-
der zal de relatie met de VVV 
worden ontvlochten en gaat 
ondernemer Ferry Verbruggen, 
op voorspraak van Tates, als ci-
tymarketingmanager functio-
neren. Verbruggen moet een 
nieuwe organisatie op poten 
gaan zetten om Zandvoort 
‘in den vreemde’ te promo-
ten. Ook zal de relatie met 
Basiscommunicatie, het ex-

terne bureau dat nu de visuele 
promotie van onze gemeente 
doet, worden herzien.

Een aantal amendementen 
en moties waar wethouder 
Marten Bierman als persoon 
positief tegenover staat moest 
hij echter ontraden. Onder 
andere het amendement 
over een structurele subsidie 
aan het Nationaal Park De 
Kennemerduinen van € 5.000 
kon hij niet steunen. Volgens 
Bierman is het verstandiger 
om eerst de organisatie daar-
achter zich te laten presente-
ren tijdens één van de komen-
de commissievergaderingen.

Wethouder Toonen had de 
raad een mogelijkheid voor 
nieuw beleid en initiatieven 
van circa € 170.000 geboden 
en dat bedrag werd via de weg 
van amendementen en mo-
ties ingevuld en aan het col-
lege aangeboden. In het kort 
komt het erop neer dat een 
substantieel bedrag naar de 
inwoners van Zandvoort direct 
of indirect in diverse vormen 
terug zal vloeien. Voorbeelden: 
€ 15.000 voor Pluspunt voor 
nieuwe audiovisuele appara-
tuur; € 25.000 voor een pilot-
project voor het wijkcomité 
in oprichting van Oud Noord, 
die ze naar eigen goeddunken 

Klaar met de inspectie van de flat

mogen gebruiken om de wijk 
leefbaar te maken; € 15.000 
voor een onderzoek om de 
strandafgangen te verbete-
ren en mogelijk te verleggen 
en € 50.000 voor monumen-
tenbeleid.

Het aantal was dermate 
groot, 22 amendementen en 
21 moties, dat Meijer slechts de 
strekking van de wensen van 
de diverse partijen voorlas. Na 
het voorlezen van de strekking 
bood hij de raadsleden de mo-
gelijkheid van discussie, waar 
een enkele keer gebruik van 
werd gemaakt. Een opvallende 
motie, die later werd verheven 
tot amendement en werd 
aangenomen, was die van de 
OPZ waarin zij vragen om te 
onderzoeken of er mogelijkhe-
den zijn om het Gasthuisplein 
opnieuw in te richten.

Bij een drietal initiatieven 
staakten de stemmen. Dat 
werd mogelijk omdat raads-
lid Belinda Göransson helaas 
niet aanwezig kon zijn. Het 
ene amendement en de twee 
moties moeten nu wettelijk 
tijdens de eerstkomende ver-
gadering opnieuw behandeld 
worden. Uiteindelijk werden 
de meeste moties ingetrokken 
omdat het college al toezeg-
gingen had gedaan. De ‘motie 
van treurnis’ van het CDA over 
het ontbreken, in de ogen van 
de christendemocraten, van 
toeristisch-economisch beleid 
van Tates en dus over het func-
tioneren van hem, werd door 
de andere partijen van tafel 
geveegd. Uiteindelijk werd 
de gehele begroting door alle 
raadsleden aangenomen, zei 
het met een aantal inachtne-
mingen van het CDA.

Raadsvergadering Brandweer rukte twee keer uit

De vrijwillige brandweer van 
Zandvoort is zaterdag twee 
keer in actie gekomen en dan 
nog niet eens voor brand. Eerst 
werd in de vroege middag as-
sistentie gevraagd bij een re-
animatie in de Grote Krocht. 
Omdat de GGD en de politie de 
straat volledig versperden, werd 
de spuitwagen gebruikt om de 

drukke winkelstraat vanaf het 
Raadhuisplein af te grendelen. 
Toen de spuitgasten amper 
weer terug waren in de kazerne, 
kwam er een bericht binnen als 
zou er in één van de flatgebou-
wen van de Keesomstraat een 
sterke gaslucht te ruiken zijn. 
Na inspectie bleek dat echter 
loos alarm.

Vanaf dinsdag 30 oktober is  het ‘Appeltaartimperium’ gestart 
bij welzijnsorganisatie Pluspunt. Het Appeltaartimperium is een 
samenwerkingsverband van Pluspunt en Roads, een organisatie 
die zich inzet voor mensen met een psychische beperking. 

Roads beoogt dat de cliënten 
leerwerkervaring opdoen om 
eventuele doorstroming naar 
betaald werk mogelijk te ma-
ken. Het Appeltaartimperium 
is een leer-/werktraject. Het 
maken van appeltaarten ge-
beurt onder leiding van Roads-
medewerkster Annemarie 
Sybrandy. 

Wilt u in uw restaurant of bij 
een vergadering een taart 
serveren? Dat kan. Uw appel-
taart kunt u bestellen bij de 

informatiebalie van Pluspunt, 
tel. 5740330. Uit de appeltaart 
kunnen 12 punten worden ge-
sneden en de kosten zijn 8,50 
per gebakken taart. Ook kunt 
u ongebakken taarten afne-
men, zodat de heerlijke geur 
aanwezig is in uw (horeca)
gelegenheid.

Op dinsdag- en vrijdagochtend 
worden de taarten gebakken. 
Wilt u bestellen, dan graag dit 
uiterlijk een dag van tevoren 
doorgeven.

Zandvoortse wint kledingcheque
Een door het kledingmerk Setter uitgeschreven prijsvraag 
heeft voor een Zandvoortse dame een kledingcheque van  
€ 200 opgeleverd.

Het begon toen Elly de Vries een 
aantal vragen op een formulier 
instuurde. Een paar weken la-
ter kreeg zij een brief van Setter 
waarin stond dat zij een prijs in 
de prijsvraag had gewonnen. Zij 
kon de prijs ophalen bij de we-

derverkoper van Setter, Kroon 
Mode in de Haltestraat. Daar 
kreeg zij vrijdag uit handen 
van eigenaresse Esther Kroon 
de cheque van € 200 overhan-
digd. Tevens kreeg zij een flesje 
rosé om de prijs te vieren.

Esther Kroon (r) van Kroon Mode overhandigt de kledingcheque, alsmede een fles rosé

Appeltaartimperium

Burgerlijke stand
3 NOVEMBER - 9 NOVEMBER 2007 
Geboren:Tye, zoon van: Louwerens, Freddy en: Schoo, Tanja. • Hendrika Catharina, dochter van: 
Beijer, Christiaan Leonhard en: Mietes, Hendrika Catharina. • Rebecca Nathalie, dochter van: 
Laarman, Peter Alexander en: van der Palen, Suzanne Theodora Petronella. • Sebastian Werner 
Rafaël, zoon van: Neuhof, Jeroen Pieter Walter en: Thomassen, Florence Petronella Gerarda. • Bryan 
Yu Fang, zoon van: Hu, Wenbin en: Zheng, Lili. Ondertrouwd: Geurts, Leonardus Antonius en: 
van der Mije, Jacoba. Gehuwd: Eertink, Bernard en: van Staveren, Johannes Ursinus. Overleden: 
Verdam geb. Dirks, Agnes Maria, oud 80 jaar. • Kok, Quirinus Antonius Maria, oud 66 jaar.
Aardewerk, Ilonka, oud 58 jaar. • van der Ploeg geb. Hoek, Adriana, oud 65 jaar.

• De leukste courtage van Nederland *; 
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ‘s avonds;
•	 No Cure, No Pay;
•	 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Prinsenhofstraat 5c  Zandvoort
•	 Modern,	sfeervol	2-kamer	appartement	aan	
de	rand	van	de	dorpskern	van	Zandvoort!

•	 Sfeervol	ingericht	en	uitstekend	onderhouden;	een	
appartement	om	direct	te	betrekken!

•	 Woonoppervlakte:	ca.	70	m²,	inhoud	ca.	160	m³.

Burg. Van Alphenstraat 61-14  Zandvoort
•	 Uitstekend	onderhouden	3-kamer	maison-
nette	met	o.a.	3	balkons	en	fraai	uitzicht	op	
de	duinen!

•	 Gelegen	op	de	2e	en	3e	verdieping	van	het	
volledig	gerenoveerde	appartementencomplex	
“Residentie	Santhorst”;

•	 Woonoppervlakte	ca.	90	m²,	inhoud	ca.	235	m³.

Juliana van Stolbergweg 17   Zandvoort
•	 Midden	in	het	“Groene	Hart”	van	Zandvoort	
gelegen,	gerenoveerde	eengezinswoning!

•	 Een	charmant	woonhuis	op	een	geliefd	stukje	in	
het	“Groene	Hart”	van	Zandvoort!

•	 Woonoppervlakte	ca.	120	m²,	perceel	ca.	190	m²,	
inhoud	ca.	280	m³.

Burg. Engelbertstraat 66  Zandvoort
•	 Een	uniek	bed	&	breakfast	op	een	toplocatie	
met	maar	liefst	4	(optie	tot	5)	verhuurbare	
appartementen!

•	 Heeft	u	plannen	een	bed	&	breakfast	in	Zandvoort	
te	beginnen?	Hier	hoeft	niets	meer	aan	te	gebeu-
ren,	u	kunt	direct	van	start!	

•	 Woonoppervlakte	ca.	185	m²,	perceel	ca.		120	m²,	
inhoud	ca.	450	m³.

Nassauplein 10  Zandvoort
•	 Ruime	bovenwoning	met	2	balkons	op	zeer	
gewilde,	autoluwe	locatie	in	de	“Parkbuurt”!

•	 Een	karakteristieke,	goed	onderhouden	bovenwo-
ning!

•	 Woonoppervlakte:	ca.	100	m²,	inhoud	ca.	260	m³

Schoolstraat 6C  Zandvoort
•	 Moderne	4-kamer	maisonnette	woning	met	
dakterras	op	het	zuiden!

•	 Dit	is	modern	en	rustig	wonen	middenin	het	
levendige	centrum	van	Zandvoort!

•	 Woonoppervlakte:	ca.	80	m²,	inhoud	ca.	200	m³.

Swaluestraat 27B  Zandvoort
•	 Luxe	wonen	in	riant	nieuwbouw	3-kamer	
appartement	met	privé-parking	en	balkon!

•	 Stijlvol	ingericht	en	uitstekend	onderhouden;	een	
appartement	om	direct	te	betrekken!

•	 Woonoppervlakte	ca.	120	m²,	inhoud	ca.	270	m³.

Witte Veld 71  Zandvoort
•	 Sfeervolle	en	ruime	halfvrijstaande	woning	
met	besloten	voor-,	zij-	en	achtertuin	met	
oprit	voor	twee	auto’s!

•	 Een	woning	met	veel	mogelijkheden,	ook	bijzon-
der	geschikt	voor	kantoor/praktijk	aan	huis!

•	 Woonoppervlakte	ca.	150	m²,	perceel	ca.	415	m²,	
inhoud	ca.	360	m³.

Verzetsplein 44  Zandvoort
•	 Modern	wonen	in	4-kamer	maisonnette	met	
privé-parking,	2	terrassen	en	uniek	uitzicht	
over	een	grote	binnentuin	met	waterpartij!

•	 Stijlvol	ingericht	en	uitstekend	onderhouden;	een	
maisonnette	om	direct	te	betrekken!

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	230	m³.

Tjerk Hiddesstraat 10-1  Zandvoort
•	 Volledig	gestoffeerd	en	gemeubileerd	stijlvol	
4-kamer	appartement	met	2	balkons,	deels	
zeezicht!

•	 Gelegen	op	de	1e	etage,	op	een	steenworp	
afstand	van	strand,	boulevard	en	duinen;

•	 Woonoppervlakte	ca.		90	m²,	inhoud	ca.	220	m³.

Hulsmanstraat 1 en 1a  Zandvoort
•	 Een	charmant	vrijstaand	woonhuis	uit	1905	
met	verrassende	indeling,	voortuin	en	beslo-
ten	patio!

•	 Ervaar	de	charme	van	deze	karakteristieke	woning	
met	in	totaal	6	kamers:	uw	bezichtiging	waard!

•	 Woonoppervlakte	ca.	140	m²,	perceelgrootte	ca.	
205	m²,	inhoud	ca.	380	m³.

Brederodestraat 89  Zandvoort
•	 Een	bijzonder	royale,	romantische	vrijstaande	
villa	met	carport,	oprit	voor	meerdere	auto’s	
en	zeer	besloten,	riante	tuin!

•	 Totaal	gerenoveerd	met	behoud	van	haar	karakte-
ristieke	elementen	(o.a.	glas	in	lood,	paneeldeu-
ren,	balkenplafonds);

•	 Woonoppervlakte	ca.	180	m²,	perceelgrootte	ca.	
500	m²,	inhoud	ca.	475	m³.

Dr. J.G. Mezgerstraat 131  Zandvoort
•	 Royaal	4-kamer	hoekappartement	met	balkon	
op	het	zuiden	en	panoramisch	uitzicht	over	
Zandvoort!

•	 Gelegen	op	de	2e	verdieping	(=3e	woonlaag)	van	
appartementencomplex	“Mezgerstede”	op	100	
mtr	afstand	van	het	strand;

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	235	m³.

Van Speijkstraat 9a Zandvoort
•	 Verrassend	ruime,	karakteristieke	5-kamer	
bovenwoning	met	royaal	terras	op	het	zuid-
westen!

•	 Uitstekend	onderhouden	en	verrassend	ruim:	een	
woning	die	het	bekijken	absoluut	waard	is!

•	 Woonoppervlakte:	ca.160	m²,	inhoud	ca.	400	m³.

Celsiusstraat 191  Zandvoort
•	 Luxe,	halfvrijstaande	woning	met	garage,	oprit,	

voor-	en	zeer	besloten	achtertuin	met	achterom!
•	 Deze	woning	is	recent	bijzonder	smaakvol	en	

onder	toepassing	van	hoogwaardige	materialen	
gemoderniseerd!

•	 Woonoppervlakte	ca.	155	m²,	perceelgrootte	ca.	
277	m²,	inhoud	ca.	370	m³.

.

Raadhuisplein 4C  Zandvoort
•	 Een	zeer	luxe	penthouse	in	2001	volledig	
gerenoveerd	met	maar	liefst	240	m²	woonop-
pervlakte!

•	 Gerenoveerd	met	gebruikmaking	van	duurzame,	
luxe	materialen;	absoluut	een	uniek	woonobject!	

•	 Woonoppervlakte	ca.	240	m²,	inhoud	ca.	650	m³.

Vraagprijs:
€ 219.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 419.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 595.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 229.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 279.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 429.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 598.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 279.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 435.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 839.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 349.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 529.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 895.000,- k.k.

Een greep uit ons woningaanbod…Een greep uit ons woningaanbod…

…. bezoek de website voor ons totale aanbod in Zandvoort e.o.!
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Even een winterprikje
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 5-6 7 6 5-6

Min -2 -1 1 2 

Zon 40% 35% 30% 20%

Neerslag 10% 20% 30% 65%

Wind ono. 3 zw. 3-4 zzw. 4 zuid 4

Het is inmiddels kouder (min-
der zacht eigenlijk) geworden 
in Zandvoort en dit wat killere 
intermezzo zal nog ongeveer 
een etmaal aanhouden alvo-
rens weer mildere oceanische 
lucht richting de Lage Landen 
sijpelt. We kunnen dus spre-
ken van een heel bescheiden 
winterprikje.

Woensdagmiddag bleef het 
nagenoeg droog en waren 
er opklaringen, maar de ma-
tige noordooster deed het kil 
aanvoelen buiten de deur. De 
temperatuur haalde maxi-
maal nog wel ruim 6 graden, 
terwijl de gevoelstemperatuur 
op het vriespunt uitkwam.

De nacht naar donderdag was 
de koudste van de week met 
stevige nachtvorst (rond -2 
graden) en het werd autorui-
ten krabben troef, tot aan de 
boulevard toe. Overdag klimt 
de temperatuur weer naar 
een graad of 6 en is het pri-
ma najaarsweer. Ook de nacht 
naar vrijdag geeft ten hoog-
ste nog 1-2 graden vorst, maar 
de nachten daarna verlopen 
waarschijnlijk geheel vorstvrij 
in het Zandvoortse.

In de loop van het komende 
weekeinde neemt de neer-
slagkans toe en het is niet uit-
gesloten dat er ook wat natte 
sneeuw kan vallen zondag, 
hoewel die kans vlak aan zee 
bijna uit te sluiten is. Het is 
eigenlijk nog te vroeg om een 

serieuze winterse episode in 
huis te krijgen in deze tijd van 
het jaar.

Opvallend blijft evenwel 
deze slachtmaand dat de 
krachtige westers uitblijven. 
Een semi-permanent en so-
lide hogedrukgebied boven 
de noordelijke Atlantische 
Oceaan zien we telkens maar 
weer op de kaarten blijven 
‘prijken’. In samenspel met 
lagedrukgebieden richting 
het zuiden van Scandinavië 
zorgt dit regelmatig voor een 
koude noordelijke stroming 
die met name Noord-Europa 
frequent in de winter dom-
pelt.

Het is juist ook deze noorder 
die de afgelopen tijd voor ex-
treme sneeuwval zorgde in 
de Alpen. Zelden viel er zoveel 
sneeuw aan het begin van 
het wintersportseizoen en op 
sommige plaatsen werd bin-
nen 24 uur ruim anderhalve 
meter gerapporteerd van het 
witte goud.

De kans op een wat kouder 
plaatje in Nederland richting 
eind november -zoals hier 
enkele weken terug al ge-
noemd- blijft overigens nog 
steeds aanwezig. Het ziet er 
nu niet direct naar uit dat 
we binnenkort een langdu-
rige zachte en natte periode 
krijgen. 

weerman Marc Putto

Zandvoort: ‘over 25 jaar…’

In het kader van de vraag hoe Zandvoort er in 2025 uit moet 
zien geeft een aantal bekende en minder bekende inwoners 
hun mening over de toekomst van Zandvoort. Met deze uit-
komsten en die van bijeenkomsten met ondernemers, orga-
nisaties en burgers zal de gemeente in de komende maanden 
een nieuwe structuurvisie presenteren met als uitgangspunt 
2025 en een doorkijk naar 2040.

Deze week geeft Lana 
Lem mens haar toekomst-
visie. Lana is één van de 
leden van de Stichting Eén 
Zandvoort die een aantal 
geslaagde activiteiten or-
ganiseerde rond de A1GP. 
Ook was zij van 2002 tot 
2006 buitengewoon com-
missielid namens Liberaal 
Zandvoort.

Gasthuisplein
Om evenementen te kun-
nen organiseren is goede 
accommodatie onontbeer-
lijk. Het Gasthuisplein was 
ooit bedoeld als een plaats 
waar die evenementen ge-
concentreerdzouden wor-
den. Daar is niets van terecht 
gekomen, omdat de huidige 
indeling van het plein daar-
voor blijkbaar ongeschikt is. 
“Bij het organiseren van de 
evenementen rond de A1GP 
hebben we nog eens de mo-
gelijkheden bekeken. Voor de 
tent die we hebben geplaatst 
was te weinig ruimte. Het is 
dus duidelijk dat, wil er op 
het Gasthuisplein iets mo-
gelijk worden, er ingrijpende 
veranderingen moeten plaats-
vinden. Eén van de mogelijk-
heden is het overdekken van 
het plein. Dat betekent dat 
er zowel zomer- als winter-
evenementen georganiseerd 
kunnen worden. Met een goed 
ingericht podium kan men er 
terecht met alle soorten mu-

ziek- en organisatievormen”, 
zegt Lana.

Evenementen
“Er moet een betere samen-
werking komen tussen de 
ondernemers. Evenementen 
worden nu georganiseerd 
door het  Ondernemers 
Platform Zandvoort, Stichting 
Eén Zandvoort en een aantal 
andere ondernemers organi-
seren de zomerse muziekac-
tiviteiten. Slechts een kleine 
groep doet z’n best en neemt 
ook nog de kosten voor zijn 
rekening. Het moet en kan 
professioneler. Er moet een in-
stantie komen die alles in huis 
heeft dat voor de organisatie 
van  evenementen nodig is, zo-
wel qua kennis van zaken als 
materiaal. Daaronder valt ook 
het aanvragen van een ver-
gunning en een goede coör-
dinatie. Kortom een professi-

onele begeleiding is noodzaak 
voor een goed evenementen-
beleid, waaraan elke onder-
nemer dan wel financieel zal 
moeten bijdragen”, geeft Lana, 
kijkend naar 2025, haar visie 
op het evenementenbeleid.

Toerisme
Volgens Lana is het belang-
rijk dat Zandvoort duidelijk 
een keuze maakt voor het 
zijn van een badplaats: 
“Zandvoort moet in 2025 
nog altijd een badplaats 
met een goede naam zijn, 
die een duidelijk beeld uit-
straalt en waar het publiek 
weet wat er te doen is. Een 
aantal vaste evenementen 
met een grote uitstraling 
kunnen daaraan een be-
langrijke bijdrage leveren.”

Middenboulevard
“Om de gewenste uitstra-

ling te bereiken wordt het 
tijd dat er op korte termijn 
wat gaat gebeuren met de 
Middenboulevard. Het gebied 
moet een positievere uitstra-
ling krijgen dan nu het geval is. 
Er zou op de Middenboulevard 
een groot theater moeten ko-
men, zoals in Scheveningen. 
Bijvoorbeeld op de plaats waar 
nu het casino staat. Eén ge-
bouw met het casino en the-
ater zou helemaal een goede 
uitstraling geven. Daarbij zou 
dan ook ‘wellnes’ een plaats 
moeten krijgen. Belangrijk 
is dat er gedurende het hele 
jaar kwaliteit geleverd wordt, 
zodat de mensen niet alleen 
voor het strand en het circuit 
naar Zandvoort komen, al blijft 
het van groot belang ook daar 
een zodanig beleid te voeren 
dat de kwaliteit gewaarborgd 
blijft”, probeert zij vooruit te 
kijken.

Lana Lemmens: “Gasthuisplein overdekken’’

De gasten van het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort staan zaterdag 17 november 
in het teken van de dienstverlening. Om 11.10 uur is Jaap Hage, communicatie medewerker 
van Politie Kennemerland aanwezig om te praten over de toekomstvisie van de politie. Vanaf 
11.30 uur praten de presentatoren met Sander Boon, waarnemend commandant brandweer 
Zandvoort. Is de nieuwe brandweerkazerne en de regionalisering over 25 jaar gerealiseerd? 
Stem de zender af op 106.9 FM (Ether) of 104.5 FM (Kabel). Of kom gezellig langs bij hotel 
Hoogland om de live uitzending met het speciale thema ‘Over 25 jaar’ bij te wonen.

Kinderfeestje 
organiseren?

Aan alle papa’s en mama’s in Zandvoort
18 november Sinterklaasintocht

12.00 uur aankomst strand, 12.45 uur aankomst Raadhuis
14.05 uur Sinterklaasspektakel Korver sporthal (kaarten via Bruna, Vomar)

Zondag 25 november wintermarkt
De gezelligste wintermarkt van Nederland met om….

13.00 uur Sinterklaasoptreden met pieten, schminken en muziek

Onder meer mogelijk gemaakt door

Aannemersbedrijf Koster

ABN*AMRO Bank

Accountantskantoor Huppel-

schoten

Albert Heijn

Amusino Royal

BDO Accountants

Beach Him

Belastingadviseur N. Bakels

Bloemsierkunst J. Bluijs

Bloemen aan Zee

C’est Bon Specialiteiten

Café Koper

Center Parcs/Sea Spirit Zandvoort

Circus Zandvoort BV

Club Maritime

Daniel Groente en Fruit

De Brossois BV

De Kaashoek

De Zandvoortse Apotheek

DEKA markt

Dobey Zandvoort, dierenspeciaalzaak

Febo Automatiek

Friture d`Anvers

Gall & Gall

HBR Adviescentrum

HEMA Zandvoort

Holland Casino Zandvoort

Hotel Faber

Hotel Zuiderbad

IJzerhandel Versteege

Jackpot Games & Fun

Jupiter Plaza/Blokker

Kaashuis Tromp

Keur en Zoon

Kwekerij van Kleeff

Kuuna Nederland

La Bonbonnière

Loodgietersbedrijf Spolders 

Makelaardij Cense & van Lingen

Makelaardij van Schaik

Modern Art

Mollie & Co

NH Hotel Zandvoort

O.H.O. Headsigns

Parfumerie Drog. Moerenburg

Play in BV

Pole Position

Printing People

RABO Bank

Radio Stiphout

Shanna’s Shoe repair

Reisbureau KVSA B.V.

Slagerij Marcel Horneman

Slagerij Vreeburg

Vlug Fashion

v.d. Graaf Holding

V.O.F. de Zuid

V.O.F. Spiers-van Ravensberg

Van Dam

Van Dam Vis B.V.

van Vessem & Le Patichou
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Nieuwe expositie in de bibliotheek

door Nel Kerkman

De meeste van Christie’s schil-
deringen zijn afgestemd op de 
vraag. Zo zijn er geboorteschil-
derijtjes waar alle informatie 
van de geborene op staan met 
bloemen of andere voorwer-
pen als decoratie. Voor een 
grote muurschilderingen, zo-
wel binnen als buiten, draait 
ze haar hand niet om. Van de 
muurschilderingen heeft ze 
foto’s gemaakt en die hangen 
ook in de expositieruimte van 
de bibliotheek. Veelal werkt 

ze in opdracht voor 
kinderdagverblijven, 
scholen en particulie-
ren. Ze verandert de muren 
van de ruimtes met de speci-
ale wensen van de opdracht-
gever. Haar kleuren zijn fris en 
helder en de voorstellingen 
maken je blij en de door u ge-
kozen ruimte zal zeker in zijn 
voordeel veranderen.

Workshops
Naast het maken van wand-
schilderingen en kunstwer-
ken bestaat de mogelijkheid 

Elke maand is er in de Zandvoortse bibliotheek een nieuwe 
expositie te bewonderen. Deze maand heeft Christie de Ke-
ijzer de muren van de expositieruimte gevuld met ontzettend 
leuke, kleurrijke kunstwerken die het vooral goed zullen doen 
in baby- en kinderkamers. Maar Christie maakt niet alleen 
schilderijen, ze is een allround kunstenares.

om zelf aan de slag te gaan. 
Bent u opzoek naar een leuk 
verjaardagpartijtje, vrijgezel-
lenfeestje of een bedrijfsuitje? 
Geen probleem, Christie ver-
zorgt dat graag voor u. De 
workshops die ze geeft, lopen 
erg uiteen al naar gelang de 
vraag. Van het aanleren van 
een techniek zoals werken met 

collagetechnieken, sjablo-
neren of het leren werken 
met acrylverf op doek, tot 
het gezamenlijk maken van 
een mooi en groot werk-
stuk waar samenwerking 

en overleg cen-
traal staan. Christie 
heeft ruime erva-
ring in het geven 
van workshops. 
Ervaring met schil-
deren is beslist niet 
noodzakelijk. Voor 
meer informatie 
over haar werk: 

www.christies-schilderingen.nl.

Expositie
Tijdens de openingstijden van 
de bibliotheek is de expositie 
van Christie de Keijzer te bezich-
tigen. Wilt u zelf ook eens een 
maand uw kunstwerken expo-
seren of heeft u kunstwerkjes 
voor in de vitrine? Dan kunt u 
contact opnemen met de biblio-
theek, tel. 5714131 of anders via 
www.bibliotheekduinrand.nl.

“Liefde is een beek in een woestijn. 
Je kunt haar oversteken maar je kunt haar ook volgen.” 

Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

Dit jaar viert de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub haar 30 ja-
rig jubileum. Daarom presenteert het Zandvoorts Museum in 
samenwerking met de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub en 
het Genootschap Oud Zandvoort de tentoonstelling ‘Terug in 
de tijd’. 

Terug in de tijd

Cabaret in Circus Zandvoort
Alkemade en Bloemen spelen zondag 21 oktober in het thea-
ter van Circus Zandvoort hun nieuwe cabaretprogramma ‘Wij 
willen ook naar huis’.

Alkemade en Bloemen staan 
garant voor tragikomisch the-
ater en schrijnende scènes. 
Vooral in de slapstick is het 
duo sterk. Daarnaast zijn beide 
heren krachtige, overtuigende 
theaterpersoonlijkheden, en 
zijn nog steeds met niemand 
te vergelijken. Ze vormen een 
expressief duo door hun fysie-
ke spel en levendige mimiek.

Naast het theater maken zijn 
Alkemade en Bloemen ook de 
vaste tekstschrijvers voor het 
radioprogramma Spijkers met 
koppen en zijn ze op tv te zien 
in Koppensnellers en Shouf 
Shouf de serie. 

De voorstelling begint om 
20.15 uur. Kaarten à €12 zijn te 
koop aan de kassa én online via 
www.circuszandvoort.nl.

Trio da Fusignano 
in Protestantse kerk

Het Trio da Fusignano werd 
in 2000 opgericht. De naam 
is ontleend aan de geboor-
teplaats van de Italiaanse 
componist Arcangelo Corelli 
(1653-1713). De leden ontmoet-
ten elkaar tijdens hun studie 
aan de faculteit Muziek van de 
Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht. Het doel van het trio 
is een frisse en historisch geïn-
formeerde benadering van de 
muziek. Dit wordt bereikt door 
het bestuderen van traktaten, 
het gebruik van kopieën van 
historische instrumenten en 
door het spelen uit oude nota-

tie. Het ensemble legt zich toe 
op het spelen van 17e en 18e 
eeuwse kamermuziek, waar-
bij de muziek van Arcangelo 
Corelli en zijn invloed op tijd-
genoten en latere componis-
ten centraal staan. 

Zoals altijd begint het concert 
om 15.00 uur en de toegang 
is ook nu gratis. Wel wordt er 
een open schaalcollecte ge-
houden voor de zaken die nog 
rondom de restauratie van het 
Knipscheerorgel, dat op zich 
nu financieel rond is, betaald 
moeten worden.

Komende zondag zal het Trio da Fusignano in de serie Kerkplein-
concerten optreden in de Protestantse kerk. Het trio, dat zondag 
ondersteund wordt door barokvioliste Mariëtte Holtrop, heeft 
zich toegelegd op barokke muziek in zo authentiek mogelijke 
setting. Een prachtig barokconcert ligt in het verschiet.

Naast  t ientallen 
bomschuiten zal ook 
de oude boulevard 
van Zandvoort in zijn 
volle glorie te zien 
zijn. Dus kom tussen 
17 november en 13 ja-
nuari 2008 naar het 
Zandvoorts Museum 
en loop langs de bou-
levard waar ook keize-
rin Sissi en de Duitse 
keizer Willhelm graag 
flaneerden.                                                                                                                  

Tevens zal het onlangs 
aangekochte schil-
derij van Johannes 
Hermanus Barend 
Koekkoek (1840-1912) voor 
het eerst in het Zandvoorts 
Museum te bewonderen 
zijn. Het schilderij is door de 
Gemeente Zandvoort via vei-
linghuis Sotheby’s aangekocht 
en gerestaureerd door restau-

ratie atelier Studio Willemse in 
Leiden. 

Meer informatie over de ten-
toonstelling is ook te vinden 
op www.zandvoortsmuseum.
nl of www.bomschuitclub.nl.

Alkemade en Bloemen             foto: Frans Lahaye

Vanaf heden 
starten wij 

met de nieuwe 
winterdinerkaart!

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

MENU VAN DE MAAND NOVEMBER € 27,50
Salade de cabillaud grillé aux lardons 

assaisonnée au citron
salade van gegrilde kabeljauw met spekjes en 

limoendressing
of

Salade de poitrine de canard fumé aux canneberges
salade van gerookte eendenborst met 

een dressing van cranberry’s
of

Salade d’aubergine grillée et de fromage de chèvre
salade van gegrilde aubergine en geitenkaas, 

met een gembervinaigrette
HHH

Filet de dorade cuit au homard et 
risotto aux champignons

gebakken doradefilet met kreeftensaus 
en paddenstoelenrisotto

of
Medaillons de boeuf au coulis de shiitake

rundermedaillons met een jus 
van shi-itaken en cognac

of
Quiche provençale à la sauce tomate crémeuse

Provençaalse quiche met tomatenroomsaus
HHH

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

Lekker sfeertje, 
kom het ook 

eens proeven.
Eerst naar Bluys
dan naar huis.

Buureweg 5 - Zandvoort

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

maak nu kennis met 

de reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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



Onze spectaculaire 
Kerst collectie 

is binnen
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Bij aankoop van 200 gram Engelse kaas naar keuze
½ flesje

Calem Porto Old Friends
voor de ½ prijs van € 5,95 voor € 2,95

Uiteraard mag u zelf kiezen! Ruby, Tawny of White!

Hele maand november:
Mager rundergehakt

heel kilo € 4,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting 
op alle kandelaars
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Voor alle ZandvoortPashouders   de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

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

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Funnyvlaai - Passage
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - A.J. v.d. Molenstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Eerste 3 lessen € 75,-
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

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

van 09.00 tot 22.00 uur

Erwtensoep met 
roggebrood & spek

Van € 4,75 
Voor € 4,00

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Autobedrijf	Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Top	3!
3x 100 gram vleeswaren
Boerensnijworst	+

Schouderham	+
Jachtworst

€	3,25
Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

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

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Van 15 november t/m 28 november op vertoon van de ZandvoortPas
5% Korting op de gehele collectie!

(uitgezonderd reeds afgeprijsde artikelen en/of aanbiedingen)
Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80Tel. 023 571 54 73Haltestraat 11

&

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn 

gratis proefles voor kinderyoga 
locatie: Pluspunt, vrijdag begin 

16.00-17.00u, graag meenemen fles water

info@nympheia.com



Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

16-6 ZandvoortLeeuwerikenstraat 

Open Huis!

17 november
nachtopening Bruna.
Mis de laatste Harry Potter niet!

Kom 17 november om 00.01 uurnaar Bruna en bemachtig alseerste Harry Potter ende Relieken van de Dood.

17 november 
bij Bruna

Tijdens de Harry Potter nacht
worden 5 taarten verloot onder
de kopers van het nieuwe boek!

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

November Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Babi Ketjap

* Si Tjap Kai 

* 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	AFHA
LEN	*

Beleef 
het mee

in 
Oomstee!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Kim Dekker

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief

Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Op de eerste etage is de zéér ruime 
slaapkamer gelegen, voorheen 2, de 
badkamer is v.v. een wastafel, een bidet, 
een ruime douchehoek en 2e toilet.  
De 2e etage is v.v. 2 dakkapellen waar-
door veel ruimte verkregen is. Hier is 
thans de 2e slaapkamer.

• Moet van binnen gezien worden voor 
een juiste indruk;
• Deels hardhouten, deels kunststof 
kozijnen en dubbel glas;
• Parkeermogelijkheden voor een com-
pacte auto;
• Woonoppervlak ca. 130m2, bouwjaar 
circa 1970

14 ZandvoortRozenobelstraat

Rob Greeven Timo Greeven

Open Huis!

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

Zaterdag Open Huis van 11:00 tot 13:00 uur u bent welkom!
Deze sfeervolle HALFVRIJSTAANDE –voormalige 5 kamer- woning is gelegen in het 
oude centrum van Zandvoort. Het heeft een ruime woon- en eetkamer met open 
haard, een romantische keuken met een klassiek fornuis en een bijkeuken, 2 ruime 
slaapkamers en 2 badkamers. De mogelijkheden om EXTRA SLAAPKAMERS te creëren 
zijn aanwezig.

Wonen op een heerlijke locatie in ZUID met een fraai uitzicht over de duinen?  
Geen zin in een grote verbouwing? Parkeren in een rustige woonomgeving?  
Dit kan allemaal wanneer u kiest voor dit charmante appartement. 

Het heeft de beschikking over een  
zéér ruime woon- en eetkamer met 
waanzinnig uitzicht over de duinen,  
2 slaapkamers, een verzorgde en  
moderne badkamer, een fraaie keuken 
v.v. inbouwapparatuur en het is gelegen 
op de 3e etage. In de onderbouw is  
een inpandige berging aanwezig.  
Het appartement is in een SUPER STAAT 
en kan zo betrokken worden. Kom naar 
het OPEN HUIS en laat u verrassen door 
dit appartement!
• Rustige woonomgeving op een 
 gewilde locatie;
• Fraaie houten vloer in de woon- en 
 eetkamer;
• Servicekosten € 203,= incl. voorschot 
 stoken;
• Woonoppervlakte ca. 85 m2
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Samen met jou

Ilja op reis

De Zandvoortse Ilja Noltee is eind augustus vertrokken voor een 

reis van 4,5 maand door Thailand, Australië, Nieuw Zeeland en 

de Fiji eilanden. Om de drie weken stuurt zij ons een reisverslag 

met haar ervaringen. Hier volgt haar vierde bijdrage:

Zelfs al zaten ze in de meest 
vulgaire hamburgertent van 
de wereld, ze waren samen en 
dat was genoeg. 

Zo zit het nu eigenlijk ook bij 
ons. Als reismaatjes zijn we ver-
trokken en als maatjes zullen 
we ook eindigen. De outback 
is als de ultieme test voor re-
laties. Bij ons is gebleken dat 
vriendschap belangrijk is en 
alleen zijn op een plaats waar 
alleen ook echt alleen is, je niet 
altijd even gelukkig maakt. De 
rode aarde, de oranje gekleurde 
lucht en de eenzame bomen in 
het nietsbevattende landschap. 
Deze momenten van rust en ul-
tieme vrijheid beleven wij met 
elkaar. 

Voor onze reis hadden mijn 
reismaatje en ik ons voorge-
nomen zoveel mogelijk te 
zien in de korte tijd die ervoor 
beschikbaar was. We hebben 
bijna alles gezien wat we wil-
den zien en dat komt mede 
doordat je met z’n tweetjes 
meer ziet dan alleen. Eén van 
de meest indrukwekkende we-
derwaardigheden langs onze 
route door deze grillige streek 
van Australië, waren toch wel 
de enorme regenbuien die zich 
als kleine watervalletjes een 

Vaak denk ik dat ik het leven 
in mijn eentje kan behappen. 
Ik zie genoeg mensen om 
mij heen die geluk genietend 
door het leven gaan, alleen 
en zelfverzekerd. Dat ben ik 
ook, denk ik dan. Ik kan de 
hele wereld aan en alles wat 
daarbij op m’n pad zal komen. 
Toch werd ik me er laatst van 
bewust hoe gelukkig je kan 
zijn met iemand aan je zijde. 
Voor de zoveelste keer had ik 
toegegeven aan de grote rode 
borden met flitsende burgers 
en grote milkshakes. Daar zat 
ik dan. Naast mij zat een ou-
der echtpaar te genieten van al 
het lekkers dat één voor één uit 
de papieren zak werd gehaald. 
Deze mensen waren gezegend. 

weg waanden over de Uluru. 
Naar horen zeggen behoren 
wij tot de 1 procent toeristen 
die dit wonder hebben mogen 
aanschouwen. Stralende zon-
nestralen die aan het eind van 
de dag als een brandend haard-
vuurtje van kleur veranderden 
tot er uiteindelijk niets meer 
van de mooie tinten te zien 
was. De hemel die zich uitte in 
zijn diep zwarte kleur met de 
triljarden sterren boven ons. Ik 
ben blij dat ik hier ben, samen 
met jou.

Door weer en wind. Vooral 
door wind, want op de één 
of andere manier waait het 
altijd flink op 11 november. 
Het zelfgemaakte lampion-
netje, waar je uren aan hebt 
geknutseld. Je bent er  trots 
op en het lampje schijnt vro-
lijk wanneer je het aanklikt. 
Vol verwachting ga je met 
je vriendjes en vriendinne-
tjes op pad, het is al donker 
buiten. Met vier grote plastic 
tassen in je ene hand en trots 
met je lampion in je andere 
hand. De plastic tassen zijn 
er natuurlijk om al het snoep 
in op te bergen, daar gaat 
het uiteindelijk om. Eerst de 
buren. Je belt aan, zingt het 
kortste Sint-Maartenliedje 
wat je kent en opent daarna 
je eerste plastic tas om het 
snoep (als het mee zit) of een 
mandarijn (als het tegen zit) 
in ontvangst te nemen. Maar 
dan. Je gaat de hoek om, de 
storm is aardig op dreef, en 
in één zucht zijn alle lampi-
onnetjes gescheurd en ver-
kreukt of ze waaien weg. En 
de vrolijke lichtjes schijnen 
niet meer. 

Dit herhaalde zich ieder jaar. 
Nu, vele jaren na mijn eigen 
lampionnenoptochten, is het 
nog steeds stormachtig op de 
11e van de 11e. Toch blijft Sint-
Maarten, vernoemd naar de 
heilige Martinus van Tours, 
na Sinterklaas het leukste 
kinderfeest in Nederland 
(vanwege de snaaierij). Met 
een grote mand vol lollies en 
chocoladerepen zaten wij 
afgelopen zondag klaar om 
alle kinderen uit de buurt, 
die ‘diehard’ door weer en 
wind, door storm, hagel en 
regen met hun kapot ge-
waaide lampionnetjes op te 
vangen. Zij zouden zingen 
over dat 11 november de dag 
is dat hun lichtje branden 
mag, maar die het helaas 
al niet meer doet. Toen om 
een uur of negen nog steeds 
geen bel had gerinkeld, von-
den wij dat een goede reden 
om zelf maar de mand leeg 
te snaaien. 

Lampionnen
optocht

Column

… voor Alaa Tamimi, 24 jaar

Heb je ff …

Waar kennen 
we jou van?
“Misschien kennen 
jullie me van pizzeria 
Bella Italia, een klein 
Italiaans restaurant in 
de Zeestraat. Ongeveer 
vier jaar geleden begon 
ik hier te werken. Eerst 
hielp ik in de bediening 
en een beetje in de keu-
ken. Later begon ik ko-
ken steeds leuker te vinden. Ik las kookboeken en probeerde 
steeds nieuwe gerechten uit. En zo ben ik per toeval in het 
vak gerold. Mijn specialiteit is ‘Filito met gorgonzola saus’, 
een authentiek superlekker Italiaans gerecht.” 

Wat doe je naast je werk?
“Drie keer per week rij ik heen en weer naar Leiden voor mijn 
studie boekhouding. Het is best zwaar om fulltime werk en 
studie te combineren. In de winter is het erg rustig, dus dan 
kan ik tussen de werkzaamheden door studeren. In de zomer 
is het lastiger, want dan is het meestal hartstikke druk.” 

Waar kunnen we jou nog meer tegenkomen?
“Als ik vrij ben, dan vind ik het leuk om te sporten. In het week-
end spreek ik met mijn vrienden af om te stappen. Meestal 
gaan we naar Scandals of naar de Escape in Amsterdam. 
Als het maar relaxed is, dan is het goed.”

I Know Where It’s @

  

Donderdag 15 november: 
Beaujolais primeur bij Café Neuf met live 
optreden van Buckwheat. Buckwheat is een 
swingende band die met zijn funky ritmes 
niet alleen geweldig is om naar te luisteren, 
maar ook om naar te kijken! Kaarten zijn te 
koop aan de bar van Café Neuf. Prijs €7,50 
inclusief een glas Beaujolais of een biertje  
en gebruik van het kaasbuffet! Aanvang 
20.00 uur.

Zondag 18 november: 
Sinterklaas bezoekt Zandvoort! Om 12.00 uur 
komt de goedheiligman aan op het strand 
ter hoogte van het Badhuisplein. Hierna zal 
hij worden verwelkomd door de burgemees-
ter op het gemeentehuis. Herleef de goede 
ouwe tijd met pepernoten en liedjes als ‘Hij 
komt, hij komt, die lieve goede sint!’

Zondag 18 november:
Cabaret in Circus Zandvoort. Deze zondag 
staan Alkemade en Bloemen, onder andere 
bekend van Koppensnellers en Shouf Shouf 
de serie, op de planken met de voorstelling 
‘Wij willen ook naar huis’. De twee heren 
staan garant voor tragikomisch theater en 
schrijnende scènes. Hun vorig theaterpro-
gramma was volgens de pers om in een gou-
den lijstje te zetten. Kaartjes kosten €12,00. 
Aanvang 20.15 uur.

Stephanie

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

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

Lunch
Iedere woensdag kunt u bij Pluspunt genieten van een 
gezonde maar vooral smakelijke lunch. Tussen 12.00 en 
13.00 bent u van harte welkom in onze foyer en kunt 
u in een gezellige ambiance lekker lunchen en andere 
mensen ontmoeten. De prijs is 3,- 

AppeLtAArtimperium ZAndvoort vAn stArt
Het Appeltaartimperium samenwerkingsverband van 
pluspunt & Roads. Roads is een organisatie die zich 
inzet voor mensen met een psychische beperking.. Het 
Appel taartenimperium is een leer- werktraject. Wilt u in 
uw restaurant of bij een vergadering een taart serveren? 
Dat kan. Uw appeltaart kunt u bestellen bij de admini-
stratie van Pluspunt, tel. (023)574 03 30. Uit de appel-
taart kunnen 12 punten worden gesneden en de kosten 
zijn 8,50 per gebakken taart. Ook kunt u ongebakken 
taarten afnemen, zodat de heerlijke geur aanwezig is in 
uw horecagelegenheid. Op dinsdag- en vrijdagochtend 
worden de taarten gebakken. Wilt u bestellen, dan graag 
dit uiterlijk een dag van tevoren doorgeven.

Jeugdhonk
Het jeugdhonk is er voorlopig alleen voor kinderen 
uit groep 7 en 8 van het basis onderwijs. Op maandag 
en woensdag tussen 15.00 en 17.30 uur is het honk 
geopend en kunnen de tieners op de playstation, lekker 
hangen op de bank, gebruik maken van een drietal pc’s 
met internet,  een spelletje spelen en kunnen iets te 
drinken halen. 
In de toekomst gaat het jeugdhonk ook diverse activitei-
ten (in samenwerking met de tieners) aanbieden en is er 
de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding te krijgen. 

dAnscAFÉ in ZAndvoort
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een 
Danscafé. In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om 
vrij te dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.
Data:1 december, 22 december (kerstbal)
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30 
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

vomAr Joker kAArten ruiLen
Hebt u ook zoveel dubbele kaarten van de Vomar.
Bij Pluspunt kunt u ruilen met anderen.
Iedere vrijdag tot 1 december tussen 10.00 en 12.00 
bij Pluspunt in Noord.
Proberen kan geen kwaad, pokerface is niet nodig.
Koffie 0,80 ct.

ouderenAdviseur 
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en 
Informatie. 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  55
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte) 
woensdag van 10.30 - 11.30s uur

16

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse
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Vrijdag 16 november t/m zondag 9 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

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

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

Albert Rechterschot: van badgast tot directeur Pluspunt
Hij wilde een nieuwe uitdaging na 6 jaar directeur te zijn 
geweest van een welzijnsorganisatie in Hardenberg. Met de 
leuke groep mensen die bij Pluspunt werken, durft hij die uit-
daging best aan. Sinds 1 oktober heeft Pluspunt een nieuwe 
directeur: Albert Rechterschot.

Hij kende Zandvoort 
alleen als toerist. Toen 
hij zich wat meer in 
het Zandvoortse ging 
verdiepen, verdween 
zijn vooroordeel ‘alles 
in Zandvoort is ge-
richt op het toerisme’ 
als sneeuw voor de 
zon. “In Zandvoort is 
een grote sociale sa-
menhang. Er gebeurt 
veel op het gebied van welzijn. 
Er zijn relatief veel ouderen, 
dat is een belangrijke doel-
groep voor ons. Maar ook de 
jongeren verlie-
zen we niet uit 
het oog”, zegt hij. Pluspunt 
heeft de laatste jaren veel 
meegemaakt, waaronder een 
fusie en een verhuizing. 

Vrijwilligers
Zonder de inzet van de bijna 
200 vrijwilligers kan Pluspunt 
niet draaien. “We moeten goed 

voor onze vrijwilligers zorgen,” 
vindt Rechterschot, “bij mijn 
vorige werkkring hadden we 
zelfs een wachtlijst om vrijwil-

ligerswerk te kunnen doen. Je 
moet onderzoeken op wat 
voor werk vrijwilligers af ko-
men. En je moet vooral duide-
lijk zijn in wat er van ze wordt 
verwacht.”

Inwerkperiode
Rechterschot is druk 
doende zich in te wer-
ken. Zo wil hij bin-
nenkort een rit maken 
met de belbus, maar 
hij steekt ook tijd in 
de banden met andere 
Zandvoortse organisa-
ties waarmee Pluspunt 
samenwerkt, zoals 
de gemeente, Nieuw 

Unicum en RIBW. “Mijn bedoe-
ling is de samenwerkingen te 
verdiepen en te onderzoeken 
of er nog andere organisaties 

zijn die 
iets be-

tekenen op het gebied van 
welzijn. Zo versterken we met 
elkaar de kwaliteit van welzijn 
in Zandvoort”, sluit hij af.

Een ritje met de belbus
Bent u 55+? Dan kunt u gebruik maken van de belbus. Van 
maandag t/m zaterdag rijdt die tussen 09.00 uur en 17.00 uur 
door heel Zandvoort en Bentveld. Kosten: € 0,60 per rit.

Chauffeur Bert Beumer gaat 
voor zijn eerste middagrit 
richting het Huis in de Duinen, 
waar hij een paar dames op-
haalt. Onder hen is mevrouw 
Gaus, die zich verheugt op 
haar wekelijkse bezoek aan 
de markt. Een andere dame 
wil naar de supermarkt. Sinds 
vier jaar rijdt Beumer een dag 
per week op de bus. Meestal 
op vrijdag, maar hij valt ook 
wel eens in op de andere da-
gen. Bert heeft veel plezier 
in zijn werk: “Ik heb bijna al-

soms loodzware boodschap-
pentassen de bus in tillen, dus 
je moet geen rugpatiënt zijn”, 
lacht Beumer. Geduld en een 
dienstverlenende instelling 
zijn ook absolute vereisten. 
“Alle chauffeurs zijn ontzet-
tend aardig hoor!”, roept me-
vrouw Schuitenmaker vanaf 
de achterbank. 

Nieuwe bus
De huidige belbus heeft in ki-
lometers vier keer de wereld 
rond gereden.  De elektrische 
treeplank laat het wel eens af-
weten. “Dan geef ik hem een 
schop”, grapt Beumer. Eind 
februari wordt een splinter-
nieuwe 9 persoonsbus afge-
leverd. Een Fiat Ducato met 
hydraulische treeplank over de 
hele breedte van de bus. Kleur 
van de bus: lichtgeel. “En met 
speciale veren, voor extra com-
fort”, zegt Beumer trots. Dus in 
2008 wordt een ritje met de 
belbus nog prettiger!
Wilt u gebruik maken van de 
belbus of wilt u zelf chauffeur 
worden? Bel dan met Pluspunt 
Centrum, tel. 5717373.

Dag van de Mantelzorg
Zaterdag 10 november zijn de mantelzorgers in het zonnetje 
gezet. Zij zorgen vaak gedurende langere tijd voor een ander, 
op deze dag werd voor hen gezorgd. De dag werd georgani-
seerd door welzijnsorganisatie Pluspunt in samenwerking 
met Tandem.

Raar woord: mantelzorger, als-
of je in een stomerij werkt. Het 
komt van ‘mantel der liefde’. 
Als je goed voor iemand zorgt, 
trek je hem ‘een warme man-
tel’ aan. “Ik wist helemaal niet 
dat ik een mantelzorger bén”, 
roept Corrie van Soolingen, die 
al jarenlang voor haar man 
Wim zorgt. Zo is de praktijk. 
“Mantelzorger word je niet, 
het overkomt je”, zegt Gert 
Toonen, wethouder van on-
der andere Maatschappelijke 
Aangelegenheid. Niet alleen 
ouderen, maar ook jonge men-
sen kunnen in een situatie ko-
men dat partner, kind of ouder 
voor langere tijd intensieve 
zorg nodig heeft. Het geven 
van die zorg ervaart men als 
vanzelfsprekend, terwijl het 
de mantelzorger enorm kan 
belasten. Zowel in praktische 
zin, ze komen bijvoorbeeld 
nergens anders meer aan toe, 
als in psychische zin.

Tandem
Tandem is een organisatie 
die zich inzet om de last van 
mantelzorgers te verlichten. 
Bijvoorbeeld door even de zorg 
aan een getrainde vrijwilliger 
over te laten, zodat de man-
telzorger tijd krijgt om iets 
voor zichzelf te kunnen doen. 
Tandem geeft ook trainingen 
zodat de mantelzorger beter 

met de psychische druk om 
kan gaan. “Je kunt alleen goed 
voor een ander zorgen, als je 
goed voor jezelf zorgt”, zegt 
Jytte Knudby, manager infor-
mele zorg bij Tandem.

Oproep wethouder
Zaterdag werden de mantel-
zorgers extra verwend. Eerst 
gezellig samen koffie drinken 
en ervaringen uitwisselen met 
lotgenoten, de wethouder en 
mensen van ondersteunende 
organisaties. Na de lunch was 
een workshop ‘groendeco-
ratie’ georganiseerd. Toonen 
benadrukte de belangrijke rol 
van de mantelzorger en om-
dat de mogelijkheden voor 
ondersteuning in hun taken 
nog vrij onbekend zijn, doet 
hij een oproep: “Laat iedereen 
die mantelzorger is, zich mel-
den. En als u mensen kent die 
mantelzorger zijn, geef ze op 
bij Loket Zandvoort. De man-
telzorgers ontvangen dan re-
gelmatig een nieuwsbrief en 
ook de uitnodiging voor de 
Dag van de Mantelzorg 2008. 
Hopelijk vieren we die met 
tien keer zoveel mensen dan 
nu want behalve de aanwe-
zigen zijn er nog vele andere 
mantelzorgers die deze steun 
en waardering verdienen!”
Kijk voor meer info op www.
tandemzorg.nl.

Wethouder Gert Toonen kijkt toe bij de workshop groendecoratie

Albert Rechterschot, de nieuwe directeur van Pluspunt

tijd vrolijke klanten, want de 
meeste die meerijden, gaan 
iets leuks doen. Naar de kap-
per, de bridgeclub, winkelen. 
Maar ook naar de dokter of 
op bezoek bij een ziek familie-
lid. Als het rustig is, rijd ik wel 
eens via de boulevard. Gaan 
we even naar de zee kijken.”

Kwaliteiten
Niet iedereen kan chauffeur 
worden op de belbus. Naast 
je rijbewijs moet je fysiek 
ook wat aankunnen. “Je moet 

In Zandvoort draait het niet alleen om de toeristen

NU OOK TE KOOP BIJ 
 

Radio Stiphout
Grote Krocht 34-38 - Zandvoort
Tel.: 023-5732649

    38 jaar vakmanschap!
 q Tapijt q Karpetten
 q Marmoleum q Gordijnen
 q Vinyl q Vouwgordijnen 
 q Laminaat q Luxaflex
 q Parket q Vitrages 

Aanbieding voor de maand november:
Matrassen - Lattenbodems - Dekbedden

Karpetten - Tapijt coupons 
30 t/m 70% Korting!   -  op is op

Service aan huis!
Gratis meet –en montagedienst!

Open: di-vrij: 10.00- 17.30 uur 
Za: 10.00 – 17.00 uur

023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

De belbuschauffeur heeft vooral een sociale functie

Oproep aan de lezers:
Wij zijn op zoek naar mensen die op of na hun 50ste 
jaar een andere wending aan hun leven hebben  
gegeven. Wilt u hierover vertellen? Neem dan contact 
op via e-mailadres: 50plus@zandvoortsecourant.nl  
of bel 5732752

De ondernemers 

heten Sinterklaas 

van harte welkom 

in Zandvoort
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Ard Keff voorop in de strijd 
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Chocoladehuis Willemsen opent 
op 15 november haar deuren!

Zandvoort is weer een nieuwe, fraaie zaak rijker. In de Hal-
testraat no. 48 gaat de jonge ondernemer Robert Willemsen 
van start met een exclusief chocoladehuis, waar u tevens een 
heerlijk kopje koffie kunt nuttigen. 

Naast twintig soorten hand-
gemaakte bonbons van Van 
Dam uit Heemstede en liefst 
acht soorten truffels van Lenz 
uit Rijswijk, alles gepresenteerd 
op mooie schalen, kan men 
hier ook terecht voor veel zelf-
gemaakte producten. In deze 
tijd van het jaar overheersen 
natuurlijk de chocoladeletters 

(ook verkrijgbaar met het logo 
van uw bedrijf!), maar ook da-
mespumps van chocolade, een 
Zwarte Piet-lolly en heel ver-
rassend: spellen als Cluedo, en 
Sjakie en de Chocoladefabriek, 
uitgevoerd in….

Welkome aanwinst 
Ook volop verkrijgbaar is marse-

pein. In vele vormen, variërend 
van varkentjes en worstsoorten 
tot mini Tuk Tuks! De in frisse 
kleuren, zeer ruim opgezette 
zaak is zeven dagen per week 
geopend en belooft, mede door 
de hulp van ouders en vriendin 
Mireille, een welkome aanwinst 
voor het dorp te worden.

Workshop 
Op 21 november wordt om 19.00 
uur een drie uur durende work-
shop ‘Werken met marsepein’ ge-
organiseerd. Dit kan een gezellig 
avondje uit worden met bijvoor-
beeld vrienden, familie, collega’s. 
Na de ontvangst met koffie/thee 
krijgt u informatie over het pro-
duct en leert u het modelleren 
van diverse soorten bloemen en 
het maken van uw eigen mar-
sepeinen letter, die u natuurlijk 
na afloop mee naar huis mag 
nemen. De introductieprijs is  

€ 30,- inclusief het materiaal. 
Het minimale aantal deelnemers 
is tien personen. Aanmelden kan 
via de website www.chocolade-
huiswillemsen.nl. Haltestraat 48, 
tel. 5733092.

Zondagmiddag 11 november opende spiritueel centrum ‘Het 
Draaipunt’ zijn deuren. Een langgekoesterde wens van Joke 
Draijer is nu eindelijk een feit. Het is een centrum voor jong en 
oud en voor mensen, die zichzelf (beter) willen leren kennen 
of lichaam en geest willen helen of creativiteit ontplooien.

Zoals Draijer het verwoordt: 
“Zolang wij ons concentreren 
op de fouten van een ander 
en vergeten dat die persoon 
een spiegel is voor onze eigen 
kwaliteiten, houden wij het 
conflict in onszelf in stand. 
Zien wij onszelf en anderen in 
symbolische eenheden, dan 
helpt dat ons om geschillen 
bij te leggen. Sommige re-
laties zijn noodgedwongen 
pijnlijk omdat wij niet staan 
te trappelen om op onze be-
perkingen te worden gewe-
zen, en om over ons zelf te 
leren.”

U kunt bij het centrum terecht 
voor privéconsulten, cursus-
sen, workshops, thema-avon-
den, seances, lezingen en nog 
veel meer. Docenten zijn on-
der meer: Tineke Buijtenhek 
(inspirator ‘Nieuwe Energie’), 
Saskia Schweig, die in janu-
ari 2008 start met een cursus 
‘Je gewicht in balans’, Willy 
Draijer (spiritueel lichaams-
werk, actieve meditatie 
en Reiki cursussen), Ingrid 

Sjerps (kinesiologie en Bach 
remedies), Joke Draijer (work-
shops en individuele sessies 
met als centraal thema: de 
ontdekking van je ware zelf), 
René Rademaker (natuur 
energieën), Marijke Imanse 
(voetreflexzone-therapie en 
sjamanentrommel), Ganna 
Veenhuysen (clownstechniek 
aan volwassenen) en Yvonne 
Lips, die westerse en maya-
astrologie heeft gestudeerd. 
In de diverse vertrekken kunt 
u ook terecht voor de aankoop 
van wierook, fraaie sieraden, 
spirituele voorwerpen, spiri-
tuele inzichtkaarten of boe-
ken over tarot. Het motto van 
het centrum is: vanuit liefde 
voelen hoe heerlijk het is om 
te mogen genieten en te be-
leven van AL WAT IS en waar 
ook gewoon verdriet mag 
zijn. Voor alle informatie kunt 
u iedere woensdag en vrijdag 
terecht in de Kosterstraat 13, 
tel. 06-2248 7220. Het cen-
trum is laagdrempelig en u 
kunt er ook even binnenlopen 
voor een gesprek.

Spiegelcentrum ‘Het Draaipunt’ 
geopend

KNRM dankt donateurs 
Twaalf donateurs die al 50 jaar trouw hun jaarlijkse financiële 
bijdrage leveren aan de Zandvoortse reddingmaatschappij, 
werden afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet. Als dank 
voor hun jarenlange ondersteuning ontvingen zij een speciaal 
ontworpen insigne met bedankkaart. 

Voorzitter van de plaatselijke 
commissie van het redding-

station is burgemeester Niek 
Meijer. In zijn welkomstspeech 

deed hij in het kort verslag van 
de ontwikkelingen binnen de 
KNRM van vijftig jaar geleden 
tot heden. De burgemeester 
gaf aan waarom donaties zo 
belangrijk zijn voor de red-
dingmaatschappij en stelde 
verrassend vast dat hij zelf nog 
geen donateur was. “Bij deze 
ben ik donateur”, liet hij alle 
aanwezigen weten. 

Robert Willemsen in zijn nieuwe zaak
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

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:

Autosport

Basketbal

Lammers en Bleekemolens winnen Zandvoort 500

Jan Lammers en Michaël en 
Jeroen Bleekemolen hebben de 
500km race van Zandvoort op 
hun naam geschreven. Jeroen 
vormde in eerste instantie een 
equipe met Laurens Meyer. 
Doordat hun wagen al vroeg 
in de race uitviel, kon Jeroen 
instappen bij zijn vader en 
Lammers. Het leidde tot een 
mooi succes, want de drie he-
ren wonnen ruim voor hun 

teamgenoten David Hart, 
Robert den Otter en Arjan van 
der Zwaan.

De start was bijzonder omdat 
de eerste vijf deelnemers te laat 
waren en vanuit de pits moes-
ten vertrekken. De baan was 
overigens op sommige plekken 
net het domein voor een slape-
rig stadje in de woestijn, want 
door de storm lag er veel zand.

“Goed debuut. Dat hadden we 36 jaar eerder moeten doen”, 
was de reactie van oud-Zandvoorter Jan Lammers toen de Por-
sche van het team Bleekemolen als eerste de finishvlag pas-
seerde bij de Zandvoort 500.

Lions dames blijven winnen

Kijkend naar de uitslag is het 
een eenvoudige overwinning 
voor de Zandvoortse dames 
geweest. Ook het scoreverloop 
bevestigt dit beeld, want Lions 
had van begin tot eind een voor-

De basketbalsters van The Lions behaalden afgelopen zaterdag 
in de Korverhal de vierde overwinning op rij. Na een competitie-
start met drie nederlagen heeft de ploeg van coach Johan Beere-
poot zich uitstekend hersteld. Het Amsterdamse US 2 werd met 
een ruime 70-46 overwinning afgetroefd.

sprong. Toch is het beeld niet 
juist. De jonge Amsterdamse 
formatie beschikt over een 
aantal technische goede speel-
ster. De inzet van The Lions gaf 
echter de doorslag.

Vlnr.: Jan Lammers, Jeroen Bleekemolen en vader Michael Bleekemolen 
foto: Chris Schotanus

In de klasse tot 2000cc wis-
ten de regerend Nederlandse 
kampioenen Rob de Laat en 
Marcel Broersma de winst 
te pakken. Daarmee lieten 
zij zien, ook dit jaar voor de 
eindoverwinning in hun 
klasse in de Dutch Winter 
Endurance Series te gaan. In 
het dieselklassement was de 
overwinning voor de ‘Noordse 
Combinatie’ Marcel Nooren en 
Johan Albers met een BMW 
120d. In divisie vier, die alleen 
uit BMW’s bestaat, ging de 
equipe Van Wijk/Van Doorn 
met de zege aan de haal.

Zandvoorter Peter Furth deed 
ook dit jaar mee en vormde 
net als het afgelopen win-
terseizoen een equipe met 
Peter Fontijn. Oorspronkelijk 
wilden de twee met een 
BMW M3 meedoen, maar 
die auto bleek nog niet goed  
genoeg en daarom besloten  
ze met hun ‘oude’ BMW te  
rijden. Het duo eindigde in 
het totale veld op een 19e 
plaats. De volgende race 
wordt verreden op het circuit 
van Oschersleben op 9 de-
cember.

Handbal
Verdiende winst handbalsters

Zonder de gebleseerde 
Debbie Tibboel maar met een 
Romena Daniëls in topvorm, 
scoorde ZSC in de beginfase 
met regelmaat. Nadat Lucia 
v.d. Drift de score had ge-
opend wist Daniëls vier keer 
op rij de Amsterdamse keep-
ster te passeren. Mede door 
doelpunten van Daphina van 
Rhee en Suzanne Zwemmer 
kwam de rust met een 13-7 

Het dameshandbalteam van ZSC heeft de thuiswedstrijd te-
gen Vriendschap/TOB 3 afgesloten met een 17-12 overwinning. 
De Zandvoortse dames hadden gedurende de gehele wed-
strijd een voorsprong.

voorsprong. Na de pauze bleek 
Vrienschap niet van plan te 
zijn om zich naar de slacht-
bank te laten voeren. Met 
vaak uitstekende breaks kwa-
men de Amsterdamse dames 
terug tot 16-12. De uitstekend 
op dreef zijnde Zandvoortse 
keepster Angela Schilpzand 
toonde in deze fase haar klas-
se en belette Vriendschap nog 
dichter bij te komen. 

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

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

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop: 

meubelen,  oud speel-
goed, kristal, porselein,  

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Tel. 5731787, 
ook op zondag. 

Dinsdag gesloten. 
.................

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 

06-2747 2920 
(Zandvoort) 

Gezocht: 
Lieve oppas 

in Zandvoort 
voor meisje van 4. 

Circa 3 dagen p/mnd 
vanaf 12.45 of 

15.00 tot 20.15 uur. 
Info: 06-1888 8564

.................
Gevraagd: jonge dames 
v.a. 18 jaar voor erotiek. 

150 euro per keer, 
discr. verz. Tel. 5716998

.................
Hiep hiep hoera! 

Welkom lieve kleine 
Carlijn. 

Wij zijn blij om jouw opa 
en oma te mogen zijn. 

Dennis en P aola, 
gefeliciteerd met 

jullie moppie. 
Opa P. en oma M. 
Vanessa en Nils 

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

Zomerhuisje 
in centrum van 

Zandvoort. € 450 all in. 
Eigen opgang, woon/
slaapkamer, k/d/wc.  

Borg € 450.  
Bellen na 17.30 uur: 

06-4460 8868.
.................

Woningruil
Aangeb.: 3 kamerapp. 

1 hoog. Woonk., 
open keuken, 

balkon op zuiden. 
Gevr.: 2 of 3 kamer-
woning met tuin. 

Tel. 5719909, 
Dr. Mezgerstraat.

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

2 Heren regenjassen 
mt. 48-52. € 12,50 p.st. 
1 Taftzijden avondrok 

mt. 38, € 8,50. 
Alles z.g.a.n. Tel. 5713509

.................
Garage te huur

in Van Galenstraat
Huur € 105 per maand.

tel.: 06-5325 6274

Gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk

HUTING & VAN DER MIJE
Postbus 306, 1800 AH Alkmaar

Tel. 072-511 8808 • Fax 072-511 5982

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

Witte	Veld	56	•	2041	GB	Zandvoort	
Tel.	023-5739278

e-mail:	hanswillemse@planet.nl

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

KOMT	U	DAN	EENS	PRATEN	MET	MIJ!

Ab v.d. Moolen
STICHTING	GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS	DAVIDSSTRAAT	17
TEL	573	14	47	MOB.	06-10792723	

ZANDKORRELSBewegen in 
Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Voetbal  (Zondag)

SV Zandvoort mist weer een afmaker

Zandvoort begon voortvarend 
en zette hun gasten vanaf het 
eerste signaal onder druk. 
DSOV, dat met een gehavend 
elftal naar Zandvoort was ge-
komen, kon niet in hun eigen 
ritme komen. Snelle aanval-
len met name over de rech-
ter flank werden in eerste in-
stantie door de Zandvoortse 
aanvallers niet goed behan-
deld. Toch konden de weinige 
Zandvoortse supporters al in 
de negende minuut juichen. 
Een door Michael Kuijl zeer 
slim genomen vrije trap, net 
buiten het strafschopgebied, 
werd door Patrick van der 

Oord bewust van richting ver-
anderd waardoor de DSOV-
doelman er niet meer bij kon, 
1-0. Het was op dat moment 
een terechte voorsprong en 
men ging er eens voor zitten 
want de verwachting was dat 
er wel een aantal doelpunten 
meer zouden vallen. Niets was 
minder waar. Wat Zandvoort 
ook probeerde, het ging niet. 
Aanval na aanval liep stuk op 
de verdediging of door eigen 
fouten. 

Zo ook in de tweede helft. En 
dan gaat een ongeschreven 
voetbalwet werken: als jij niet 

Het gaat de zondagvoetballers van SV Zandvoort de laatste 
tijd niet echt voor de wind. Na de wedstrijd van afgelopen 
zondag, thuis tegen het onderaanstaande DSOV, bleek maar 
weer eens dat Zandvoort een afmaker mist. Zandvoort was de 
betere maar het bleef bij een gelijkspel, 1-1.

scoort, doet je tegenstander 
het wel. Zienderogen kwa-
men de gasten onder de 
Zandvoortse druk vandaan 
en werd het doel van keeper 
Sander v.d. Wal gezocht. In 
de 83e minuut was het von-
nis voor Zandvoort getekend. 
Door een simpele beweging 
met zijn hoofd passeerde de 
volledig vrijstaande aanval-
ler van DSOV de Zandvoortse 
sluitpost en bracht zijn ploeg 
op gelijke hoogte. 

Door dit resultaat, en de 
winst van RCH bij BSM (3-5!), 
blijft Zandvoort op de negen-
de plaats met negen punten 
uit even zoveel wedstrijden. 
Wel hebben onze plaatsge-
noten een wedstrijd tegen 
Bloemendaal, dat gehakt 
maakte van Schoten (5-2), 
nog tegoed.

Pole Position
Printing People
Sailfish Reclame
Selekt Mail
Star Travel Reisburo
Take Five
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Sinterklaasactie:
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Koper
Etos
Herenkapsalon Ton Goossens
Kroon Mode
Medina Woninginrichters
Music Store
Parfumerie Moerenburg 
Radio Stiphout
Schoffies Kindermode
Shanna’s Shoe Repair & Leatherwear
Toko Bintang

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Bertram & Brood
Bruna
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Huting & van der Mije
IJzerhandel Zantvoort
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
OVZ
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt

Fairy Golf B.V. zoekt voor
Kennemer Golf Club 
te Zandvoort

ter versterking van ons bedrijf:
3e/4e jaars leerling kok &

zelfstandig werkend kok(0.5 fte)
min. lft 18 jaar.

Voor info: Dhr. Duivenvoorden of 
Mevr. van Houten 023-5713189



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

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

   

Vraagprijs � 169.000,-

 PASSAGE 3/16 ZANDVOORT
• Comfortabel ruim 3-kamerappartement op de 4e etage  
 gelegen, in gebouw met 2 liften
• Extra grote living (50 m2) met zeezicht
• Balkons aan zowel zee-/ als landzijde
• Nabij zee, boulevard en centrum gelegen
• Inclusief berging en aparte garage
• Woonoppervlakte ca. 115 m2

 SPOORBUURTSTRAAT 10 ZANDVOORT
• Verzorgde tussenwoning met knus plaatsje en achterom
• Centraal nabij strand, centrum en openbaar vervoer gelegen 
• Gezellige woonkamer met houten vloer, open keuken met  
 landelijke uitstraling en toegang naar het achterplaatsje
• Doucheruimte en 2 slaapkamers beiden met dakkapel,   
 gehele verdieping is v.v. een laminaatvloer
• Woonoppervlakte ca. 70 m2 

Vraagprijs � 825.000,-

Vraagprijs � 269.000,-Vraagprijs � 224.900,-

 MAX PLANCKSTRAAT 48 ZANDVOORT
• Representatieve bedrijfshal van ca. 550 m2

• C.V. , krachtstroom, kunststof kozijnen met dubbel glas   
 en een keurig afgewerkte vloeistof dichte vloer
• Beg.grond: Showroomruimte ca. 60 m2, bedrijfshal 
 ca. 265 m2 v.v. overheaddeur, keuken, opslag 
 en toiletruimte
• 1e verd.: Magazijnruimte ca. 125 m2, bedrijfskantine 
 ca. 25 m2 met keuken en C.V.

Vraagprijs � 519.000,-

   BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/11 & 13/13 
   ZANDVOORT
Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de 6e en 7e 
verdieping gelegen met fantastisch uitzicht over boulevard, 
strand en zee. Dit penthouse beschikt over vele extra’s en 
heeft een woonoppervlakte van ca. 230 m2.

• L-vormige living (65 m2), royale woonkeuken, 
 2 slaapkamers en ruime luxe badkamer

• Luxe gerenoveerd en v.v. zonwerende dubbele beglazing,  
 airconditioning, alarminstallatie en elektrische zonwering

• 2 inpandige bergingen, gebouw v.v. lift

• Eventueel 3 garages te koop, � 30.000,- per stuk 

Vraagprijs � 449.000,-

WILHELMINAWEG 10 ZANDVOORT
In het groene hart van Zandvoort op 472 m2 eigen grond 
gelegen zeer charmante en stijlvol gerenoveerde half 
vrijstaande villa (bouwjaar 1924) met fraai aangelegde 
voor -en achtertuin op het zuiden met grote vijver.

• Zeer royale sfeervolle U-vormige woonkamer (ca. 65 m2)  
 met openhaard en vloerverwarming 

• Ruime moderne woonkeuken met inbouwapparatuur

• 5 slaapkamers waarvan 1 met erker en moderne badkamer

• L-vormige garage/hobbyruimte (ca. 40 m2) en oprit voor  
 meerdere auto’s 

• Woonoppervlakte ca. 230 m2

• Absoluut uw bezichtiging waard!



Louter tevreden gezichten waren 
er vorige week woensdag te zien 
in de raadzaal van het raadhuis.  
Daar vond de ondertekening van de 
eindevaluatie van het pilotproject 
Jaarrondpaviljoens plaats. In Zand-
voort zullen naar verwachting vier 
strandpachters het voorbeeld van 
het tot nu toe enige jaarrondpavil-
joen Take Five gaan volgen. 

Geldig t/m zondag 25 november

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Proefstolletje,	met	100%	amandel-	
	 spijs	€ 1.25

•	Knip	bruin,	tarwe	brood	zonder	
	 korrels	heel	brood	€	1.60

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

De ondertekening van het 
rapport werd verricht door 
gedeputeerde Bond namens 
de Provincie Noord-Holland, 
de heer Groen van het 
Hoogheemraadschap Rijnland, 
de heer Aarsen van het Mini-
sterie Verkeer en Waterstaat, 

De bijeenkomst, waarbij ook 
burgemeester Niek Meijer en 
wethouder Marten Bierman 
aanwezig waren, werd met 
een toast op de goede afloop 
van het project besloten. Ook 
een aantal strandpachters die 
in aanmerking komen voor een 
jaarrondpaviljoen waren bij 
de ondertekening aanwezig. 

Nu maar afwachten wanneer 
het Zandvoortse strand in de 
wintermaanden beschikt over 
vijf jaarrondpaviljoens. De ver-
wezenlijking van de plannen 
is mede afhankelijk van het 
oordeel van de raad over het 
bestemmingsplan Zee en Duin 
dat momenteel ter visie ligt. In 
juni/juli 2008 zal het ter goed-

keuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd worden. Februari 
2009 wordt dan wel erg kort-
dag voor de nieuwe jaarrond-
pachters om een nieuw, per-
manent paviljoen te bouwen.

Groen licht voor meer jaarrondpaviljoens

Nieuw in ons assortiment:
Div. Sinterklaas marsepein 
100% amandelspijs
Div. soorten Pepernoten
Div. soorten Sinterklaas 
chocolade
Speculaasstaaf, Banketstaaf, 
Speculaasbrokken en 
Amandelspeculaas

1111

De Mannetjes
Sint is er weer

‘Misschien kan Sinterklaas 
ons bij het Raadhuisplein een 
nieuw bankje cadeau doen’

voorzitter Hanneke Mel van 
de strandpachtersvereniging 
Zandvoort en wethouder 
Wilfred Tates. Allen zagen een 
goede toekomst voor het jaar-
rond strandbedrijf en dan van 
Zandvoort in het bijzonder.

De vertegenwoordigers van 
de diverse bij het project be-
trokken partijen toonden zich 
vooral verheugd over het feit 
dat de afgelopen periode 
gebleken is dat een strand-
paviljoen als Take Five uitste-
kend opgewassen is tegen de 
krachten van een storm zoals 
bijvoorbeeld die onlangs nog 
onze kust teisterde. Waar gro-
te stukken strand verdwenen 
bleef het jaarrondpaviljoen en 
de omgeving fier overeind.

Zandvoortse 
Courant 

Auto Strijder
Zandvoort

Actueel P3 Parkeervisie
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Actueel P5 Sinterklaas in Zandvoort
Cultuur P11 Classic Concerts

Sport P23 Futsal

In actie tegen huiselijk geweld.
In de gemeente-advertentie leest u er 
meer over. 

Volgende week commissie
vergaderingen.
De agenda’s vindt u in de gemeente-
advertentie in deze krant. 
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Column

Elk jaar zijn we aan de 
beurt: de ‘Pensionados’ en 
‘Risicogroepers’. We hoeven 
niet maar gaan wel. De griep-
prik. Jaren lang haalde ik zo’n 
injectie. Behoor tot de risico-
groep. Slechte longen kun je 
ook als niet-roker krijgen. Het 
verkeren in een klas vol snot-
terende peuters was niet ide-
aal. Virussen te over. 
Ondanks de ‘prik’ kreeg ik toch 
griep. Koorts, lamlendig. Alles 
deed zeer. Slapen en slapen. 
Wél drinken, niet eten. Een 
prachtige afslankkuur. De 
kilo’s zaten er echter weer zó 
aan! Volgens mij hielp zo een 
prik niks. Griep kreeg ik toch.
Op aanraden van arts en 
echtgenoot ben ik weer be-
keerd. Begeef me braaf naar 
de huisarts, samen met echt-
genoot. Dolle pret. Een feest 
van herkenning. Echt waar. 
Een Zandvoortse reünie is er 
niks bij! Honderden mensen, 
meest ‘plussers’. Op de fiets. 
Met rollators. Of lopend, zoals 
wij. De auto kun je nergens 
parkeren. En lopen is gezond. 
Toch? “Hé, ga jij ook? Tijd niet 
gezien.” Je speurt leeftijdge-
noten op. Goh, die is ook al 
grijs. Wat een rimpels…. Niet 
beseffend dat je naar je eigen 
koppie kijkt. Want niemand 
voelt zich oud. Vanbinnen blijf 
je fris en fruitig. En jong van 
geest. Denk je!
Grappende met klasgenoten 
schuif je de praktijk in. Alle be-
handelkamers worden benut. 
Dokters en assistentes wer-
ken gezamenlijk. Razendsnel. 
Arm ontbloten. Omhoog die 
arm. Prik en roetsj. Kláár.
Ondertussen pik je nog een 
stukje chocola van de schaal. 
Of een pepernoot. Als troost? 
Nee, niet echt. Maar we blij-
ven kinderen. Na het niet-hui-
len mag je een snoepje van de 
schaal. Grote meid ( jongen) 
geweest.
Zo. Dat zit er weer op. Thuis 
gekomen zak je in de luie 
stoel. Lekker hangen voor de 
TV. Stil hopend dat de griep je 
dit jaar over slaat. En wie niet 
een prik haalt? Die moet het 
zelf maar weten!

Lienke Brugman

Griepprik 
in Zandvoort

Cartoon  Hans van Pelt

Poppenkast?
Als regelmatige bezoeker 
van weblog’s van raadsle-
den, troffen we op de altijd 
goed verzorgde log van 
VVD-raadslid Jerry Kramer 
een opmerking aan naar 
aanleiding van ons arti-
keltje over zijn opvallende 
gedrag tijdens de beëdiging 
van Astrid v.d. Veld en Dick 
Suttorp tot tijdelijk raads-
leden. We constateren dat 
de lziberaal een regelmatig 
lezer van de Zandvoortse 
Courant is. Naar aanleiding 
van ons bericht dat Kramer 
bij de beëdiging van twee 
tijdelijke raadsleden de 
slappe lach kreeg en door 
burgemeester Meijer ge-
vraagd werd om een glaas-
je water te gaan drinken, 
vraagt Kramer zich af of dit 
nou echt het nieuws is in 
Zandvoort? Gelukkig is het 
geen dagelijks gebeuren 
dat raadsleden zich tijdens 
een dergelijke officiële, door 
de wet voorgeschreven 
procedure uitbarsten in 
een lachbui en daarom is 
het juist nieuws. Ook zijn 
vraag of wij het feit zullen 
vermelden dat de hele pro-
cedure fout was past in de 
opvatting van Kramer, die 
het geheel als ‘poppenkast’ 
kenmerkt. Dat er niet ge-
stemd had mogen worden 
over de benoeming van de 

twee tijdelijke leden is juist 
en dat vermelden we dan 
ook bij deze. Maar om een 
eed aflegging te betitelen 
als ‘poppenkast’ gaat naar 
onze mening iets te ver. Ook 
voor een jonge politicus die 
zijn mening terecht niet 
onder stoelen op banken 
steekt. Terugkaatsen mag 
ook, daarom hierbij de po-
sitief bedoelde bal terug. 

Architecten
Dat het college druk zet 
achter de plannen voor het 
Louis Davids Carré bleek 
vorige week maandag toen 
in het NH Hotel Zandvoort 
een presentatie werd gege-
ven aan vijf geselecteerde 
partijen, die gevraagd zijn 
om een ontwerp te maken 
voor dit gebied. De bijeen-
komst maakte deel uit van 
de verplichte Europese 
aanbestedingsprocedure. 
De ontwikkelaars werden 
door wethouder Wilfred 
Tates uitgedaagd een zo 
kort mogelijke bouwtijd 
na te streven. De ontwik-
kelaars zullen hun plannen 
eind februari 2008 pre-
senteren aan de gunning-
commissie. Daarna zal er 
voor een ontwerp worden 
gekozen. Om in de huidige 
Sinterklaassfeer te blijven 
merken wij op: Vol verwach-
ting klopt ons hart!

Rondom 
het RaadhuisFamilieberichten
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Integrale Parkeervisie 
in commissie

Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht en 
toch gekregen! De Zandvoortse Courant heeft in de 
aanloop naar de komende commissievergadering 
al een aantal artikelen geplaatst met als gemeen-
schappelijke noemer het parkeren in de diverse 
wijken van Zandvoort. De commissie Raadszaken 
heeft komende dinsdag eindelijk één van de meest 
besproken items binnen de Zandvoortse gemeen-
schap van de laatste jaren op de agenda staan: de 
Integrale Parkeervisie. Ook het vaststellen van het 
bestemmingsplan Oud Noord en eventuele wel-
standscriteria voor het strand zijn agendapunten.

Adviesbureau Goudappel en Coffeng heeft het rap-
port ‘Integrale visie parkeerbeleid Zandvoort’ opge-
steld. Het college heeft als uitwerking van het rapport 
een beleidsnota gemaakt die samen met het rapport 
zijn vrijgegeven voor inspraak. Naar aanleiding van 
de ingekomen reacties heeft het college diverse wij-
zigingen voorgesteld. De commissie wordt gevraagd 
om advies aan de gemeenteraad te geven.

Volgens de Woningwet is de gemeenteraad verplicht 
om welstandscriteria op te stellen, ook voor het 
strand, die echter geheel ontbreken. De commissie 
zal moeten beslissen of die er moeten komen of dat 
het een welstandsvrije zone zal worden.

Het bestemmingsplan Oud Noord komt eveneens 
op tafel, zei het afgezwakt. Het bestemmingsplan 
is, vooruitlopend op de nieuwe wet, opgesteld vol-
gens de standaarden van de in 2008 in te voeren 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De vergadering 
zal vanaf 20.00 uur live te volgen zijn via radio ZFM: 
kabel 106.4FM en ether 106.9FM.

Commissie Planning & Control
Woensdag buigt de commissie Planning & Control 
zich onder andere over de Begrotingsrapportage 
(Berap) 2007 II. Het college rapporteert tussen-
tijds over de realisatie van de begroting van de ge-
meente. Ook de opheffing van het samenwerkings-
verband Afvalverwerking Zuid Kennemerland en 
de derde wijziging in het samenwerkingsverband 
Hulpverleningsdiensten Kennemerland (HDK), van-
wege de uitbreiding van de brandweer en politie van 
de gemeente Haarlemmermeer inzake de hulpverle-
ning van Schiphol, zijn pittige agendapunten. 

Betaald parkeren in Zandvoort 
wordt melkkoe

De inloopavond van het CDA afd. Zandvoort/Bentveld, afgelo-
pen vrijdagavond over het nieuwe parkeerbeleid, leverde veel 
goede suggestie’s op. Via een huis aan huis flyer had het CDA 
iedereen uitgenodigd om mee te discussiëren over de aange-
boden beleidsnota ‘Uitwerking Integrale visie parkeerbeleid 
Zandvoort’ van het college. De zaal in hotel Hoogland was 
goed bezet met zeer geïnteresseerde bewoners en politici.

tekst en foto Nel Kerkman

De uitslag van de door het 
CDA gehouden enquête gaf 
al aan dat een ruime meer-
derheid (62%) het parkeer-
beleid onduidelijk vindt en 
dat er niet naar de bewoners 
wordt geluisterd. De onvrede 
over het integrale parkeer-
beleid bij de 40 aanwezigen 
kwam ook naar voren. Vooral 
de bewoners van de wijk Zuid 
ondervinden veel overlast 
van kamerverhuurbedrijven 
en het continu parkeren van 
auto’s van buitenlandse sei-
zoenwerkers. 

Kraskaart
Voor de nieuw in te stellen kras-
kaart was geen goed woord 
over. Bij narekenen komt men 
tot de conclusie dat het een 
stevige aanslag is op de porte-
monnee. Ook de begrippen PAP 
(Parkeerapparatuur plaats) en 
BEL (Belanghebbenden plaats) 
brengen veel verwarring. 

Parkeren moet promotie 
zijn
Een bewoner van de appar-
tementen van het Water-
torenplein uitte zijn misnoe-
gen over het feit dat hij per 
1 mei 2008 niet meer op het 
parkeerterrein kan parkeren. 
De pachter van het parkeerter-
rein Watertoren had hem dit 
per brief medegedeeld, omdat 
per die datum de pacht door de 

gemeente is opgezegd. Maar 
niet alleen de wijkbewoners 
gaven hun menig. Floris Faber, 
eigenaar van hotel Hoogland, 
brak een lans voor hoteliers en 
kamerverhuurders: “Zandvoort 
is aan zijn toerist gastvrijheid 
verplicht. Met elkaar moeten 
we niet alleen maatwerk le-
veren maar wij, dus onderne-
mers én burgers, moeten ook 
flexibel zijn.”

Verhogingen tarieven
Na de pauze werden diverse 
suggestie’s op papier gezet 
en die zullen worden ge-
bruikt als discussiepunten bij 
het betoog van de CDA-fractie 
tegen het voorgenomen par-
keerbeleid, op 27 november 
bij de commissie Raadszaken. 
De discussiepunten zijn on-
dermeer ‘parkeren wordt een 
melkkoe’, ‘iedere wijk heeft 
zijn eigen problematiek en dat 
betekent maatwerk’, ‘maak het 
parkeerbeleid kostendekkend 
in plaats van 1,3 miljoen euro 
extra omzet te genereren’ en 
‘alles valt en staat met hand-
haven’. De discussie werd later 
aan de bar nog eens dunnetjes 
overgedaan. Al met al een suc-
cesvolle inloopavond die zeker, 
maar dan met andere proble-
matiek vanuit de wijken, wordt 
voortgezet. Tenslotte, hebt u 
nog punten over het parkeer-
beleid? Dan kunt u deze via de 
website www.zandvoort.cda.nl 
nog vermelden.

CDA fractie in actie

ZONDAG 25 NOVeMber 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg
www.aap-parochies.nl 
10.30 uur pastor D. Duijves         
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
www.Adventskerk.com
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Kerkdiensten

burgerlijke stand
3 NOVeMber - 9 NOVeMber 2007 
Geboren:
Carlijn Julliëtte Willemijn, dochter van: Spolders, 
Dennis Franciscus en: Limat, Paola Helena.
Samara Angelina, dochter van: Stephanus, Kingston 
en: ten Pierik, Melissa. 
Aangifte Partnerschap:
Ramkema, Albert en: Wijbenga, Herman.
Gehuwd:
Groothuis, Benny en: Zonneveld, Karen.
Overleden:
Mension geb. de Groot, Alida, oud 90 jaar.
Koper, Jan ,oud 66 jaar.
Slinger, Antonius Godefridus, oud 72 jaar.
Koorenblik geb. Theis, Maaike, oud 84 jaar.
Koch, Willemijntje Cornelia Sophia Clasina, oud 68 jaar.
Pennings, Helena Elisabeth Maria, oud 66 jaar.
Aerts geb. de Vries, Alida, oud 45 jaar.

Carlijn Juliëtte Willemijn
geboren 8 november 2007

dochter van Dennis en 
Paola Spolders-Limat

wil iedereen bedanken voor de 
leuke kaarten en kadootjes

14.000 euro en auto’s 
in beslag genomen

Op dinsdag 13 november heeft de politie Ken ne-
merland, in samenwerking met de Belasting dienst, 
het UWV en de Sociale Dienst, ruim 14.000 euro aan 
contant geld en twee luxe auto’s in beslag genomen. 
De eigenaar van de goederen, een 45-jarige man uit 
Zandvoort, is aangehouden op verdenking van het 
witwassen van geld. De man heeft al ruim tien jaar 
een uitkering, maar 
verdiende behoorlijk 
wat bij met de (tus-
sen)handel in hen-
nep. De man is voor 
nader onderzoek in-
gesloten in het poli-
tiebureau.

Politiebericht
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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)

De laatste Harry Potter

De landelijke taferelen 
rondom het verschijnen van 
het laatste boek in de serie 
Harry Potter, hebben zich in 
Zandvoort niet voorgedaan. 
Circa veertig fanatiekelin-
gen hadden zich in de nacht 
van vrijdag op zaterdag ver-
zameld voor de winkel van 
Bruna Balkenende. Eigenaar 
Sjaak Balkenende was op al-
les voorbereid en had zijn me-
dewerkers in de bekende kle-
ding gestoken. Balkenende: 
“Je weet natuurlijk nooit wat 
je kunt verwachten. Het kun-
nen er honderd zijn maar ook 
tien. Drie jaar geleden deden 
we het voor het eerst en vorig 
jaar waren er al minder 
belangstellenden. Nu 
dus nog minder.” Feit 
is dat Balkenende nu 
niet meer bij nacht en 
ontij naar zijn bedrijf in 
Zandvoort hoeft, want 
dit was echt het laatste 
Potter boek.

Vandalisme
Voorheen was de route 
van Center Parcs naar het 
dorp en vice versa nooit ge-
vrijwaard van vandalisme. 
Menig bloembakje of tuin 
moest het ontgelden. Hoe 
de situatie nu is, is onbekend 
maar wél bekend is dat er 
een andere route het moet 
ontgelden. Daar maakte een 
lezeres ons opmerkzaam op. 
Op de route van de Zuidbuurt 
richting Hogeweg worden, in 
het weekend en vooral in de 
vroege uurtjes, de bloem-
bakken telkens weer omge-
kieperd. Meestal zijn het jon-
geren van 16/17 jaar die het 

kennelijk erg 
leuk vinden 
om dit te doen. 
Klagen bij de 
politie helpt 
niet . Heeft 
iemand een 
goede tip?

Keer omme 
Het verkeerd 
plaatsen van 
h e t  wa p e n 
van Zandvoort 
kan heel wat 

te weeg brengen. Zo stond 
in de binnenplaats van het 
Zandvoorts museum een ge-
velsteen met het wapen van 
Zandvoort op zijn kop. Dat was 
voor ons aanleiding om er een 
oog en oortje aan te verspillen. 
Volgens ons was het een kwes-
tie van omdraaien en klaar is 
Kees. Zo simpel was het niet, 
vertelde museumbeheerder 
Sabine Huls. Toch heeft de 
gemeente de klus geklaard en 
sinds kort staan de vissen op 
het wapen net zoals die op de 
gebakjes: één vis omhoog en 
twee vissen naar beneden. 

Traktatie

Bij de ondertekening van de 
jaarrond strandpaviljoens kre-
gen de aanwezigen in plaats 
van een zandgebakje deze 
overheerlijke gebakjes met het 
wapen van Zandvoort voorge-
schoteld. Het zag er zó smake-
lijk uit dat we, voordat we het 
op aten, er een mooie foto van 
hebben gemaakt. Zandvoort is 
niet alleen bruisend maar ook 
zeer smakelijk.

Snufje zout
Misschien heeft u ook al de rui-
ten van uw auto moeten krab-
ben? Het betekent dat ook de 

wegen en straten glad kun-
nen zijn. Natuurlijk moet 
de weggebruiker tijdens 
winterse dagen zijn rijstijl 
aanpassen omdat de kans 
bestaat dat nog niet overal 
is gestrooid. Meldingen van 
gladheid op de openbare 
weg kunt u op werkdagen 
doorgeven via de meldlijn 
van de gemeente: 5740200. 
‘s Avonds en in het weekend 
kan dat bij de politie. Ook 
zijn de diverse zoutkisten 
weer gevuld zodat bewo-
ners eventueel het zout ter 
plekke kunnen verspreiden. 
Uiteraard zijn de zoutkisten 
alleen bedoeld voor gebruik 
op de locatie waar ze staan. 
Wist u dat particulieren gra-
tis zout kunnen afhalen bij 
de Remise? Het zout moet 
men wel zelf scheppen en 
de hoeveelheid is beperkt 
tot een zak of emmer.

Nieuwe kreeft 
Het Juttersmu-Zee-um is na 
de herinrichting weer ge-
opend. Tegelijk is er ook een 
nieuwe zeebewoner aan ko-
men zwemmen. Het is een 
kleine kreeft die in het grote 

zoutwater aquarium bij 
de scharren zwemt en 
even moet wennen aan 
alle bedrijvigheid om hem 
heen. Tijdens de intocht 
van Sinterklaas hebben 
veel kinderen al kennis 
met hem gemaakt. Ook 
zijn er een Chinese hand-
wolkrab, twee zeenaalden 
en een pieterman aan het 
visbestand toegevoegd.

Gezocht
Het Zandvoorts Mannenkoor 
heeft ons benaderd. Ze zijn 
op zoek naar een perma-
nente berging/garage voor 
hun tribune die momenteel, 
door omstandigheden, bui-
ten staat. De ruimte moet 
voldoen aan 10 m² en is nor-
maal toegankelijk. Wie, oh, 
wie kan en wil het koor hel-
pen? De heren komen graag 
als dank bij een of andere ge-
legenheid bij u zingen. Voor 
informatie kunt u terecht bij 
Peter Tromp, tel. 5730688.
 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk

HUTING & VAN DER MIJE
Postbus 306, 1800 AH Alkmaar

Tel. 072-511 8808 • Fax 072-511 5982

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Studio Total Care biedt u met 
ingang van februari 2008 een ruimte aan om 
als zelfstandig ondernemer(ster) een nagel-
studio, schoonheidssalon of pedicure salon te 
starten. Heeft u interesse neem dan contact 
op met Feikje Bol.

Studio Total Care
Potgieterstraat 24- 2041 VJ Zandvoort                                              
Tel: (023)-5719633 / 0613023419

Let op!
Percussieavond 

7 december vervallen! 
Nieuwe datum wordt 
nog bekend gemaakt.

Zaterdag 8 december
Laatste voorronde 

Karaoke
Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Café Oomstee

Mede getrokken door het schitterende weer, waren enkele 
honderden toeschouwers, van klein tot groot, zondagmid-
dag naar de aankomst van Sinterklaas in Zandvoort gekomen. 
Rondom de Rotonde, en later op het Raadhuisplein, zag het 
werkelijk bijna zwart van de mensen.

Sint is er weer

Ondanks de wat schrale wind is 
de aankomst van de Sint in onze 
badplaats zeker niet onopge-
merkt voorbij gegaan. Toen de 
Sint door de reddingsboot ‘Annie 
Poulisse’ op het strand werd af-
gezet, hadden enkele honder-
den kinderen zich op het strand 
verzameld. Bijna was het nog 
fout gegaan. De reddingsboot 
was vlak voor de Zandvoortse 
kust in de problemen geraakt: 
de benzine was op! Gelukkig 
bood een van de boten van de 
Zandvoortse reddingsbrigade 
uitkomst door extra benzine aan 
te voeren waardoor de Sint toch 
nog redelijk op tijd in Zandvoort 
aankwam. Hartelijk toegejuicht 
door de kleinste Zandvoorters, 
zette de sint zich te voet naar 
de Rotonde waar zijn trouwe 
schimmel Amerigo al op hem 
stond te wachten.

Drukte van belang
Het was de bedoeling dat de 
Sint op het Raadhuisplein, 
waar circa 1500 mensen samen 
waren gekomen, zou afstap-
pen en te voet naar de trappen 
van het raadhuis zou gaan; een 
‘wandelingetje’ van normaal 
gesproken slechts twee minu-
ten. Sinterklaas presteerde het 
om burgemeester Niek Meijer 
bijna twintig minuten op hem 

te laten wachten, zo druk was 
het op het plein. Daarna echter 
loodste de burgemeester hem 
naar het bordes waar hij harte-
lijk welkom werd geheten door 
onze eerste burger. Na de be-
lofte dat iedereen ’s avonds zijn 
schoen mocht zetten, stapte de 
Sint weer op Amerigo en trok de 
stoet nog even een rondje door 
het centrum.

Sinterklaasspektakel
’s Middags had Sinterklaas 
zijn agenda vrij gehouden 
om in de Korver Sporthal het 
Sinterklaasspektakel bij te wo-
nen. Circa 200 kinderen in de 
leeftijd tot 8 jaar waren zo ge-
lukkig geweest om kaartjes voor 
het feest te kunnen kopen. Het 
was de bedoeling dat ieder kind 
via een aantal opdrachten een 
‘pietendiploma’ kon halen. Een 
negental onderdelen die Pieten 
moeten beheersen, waaronder 
‘regenpijp klimmen’, ‘pakjes 
gooien’, ‘daklopen’ en ‘taaitaai 
happen’, moesten door de kin-
deren met goed gevolge worden 
uitgevoerd. Gade geslagen door 
de ouders en burgemeester 
Niek Meijer met zijn echtge-
note, werd het een kleurrijke 
en feestelijke middag die werd 
opgeluisterd door een bezoek 
van de Sint ‘himself’!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)

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

De praktijk is gesloten
van 26 t/m 30 november

Biamed spreekuur gaat op 
maandagavond 26-11 

(16.00-21.00 uur) gewoon door

Voor waarnemingen:
A t/m K: dr. Scipio

(tel. 5712058)
L t/m Z: dr. van Bergen

(tel. 5719507)

Verkoop van Biamed producten is tijdens deze 
week alleen mogelijk op maandagavond! 

Telefonisch spreekuur (dagelijks van 
17.00 tot 19.00 uur) gaat wel door!

Krant niet ontvangen? Voor nabezorging of bezorgklachten:
bel 06-1139 1478 of 

mail info@zvo-verspreiders.n
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Vrijdag 23 november
Live Muziek 

Aanvang 22.30 uur

Woensdag 28 november

Modeshow
Aanvang 19.00 uur

Vrijdag 30 november
Finale

Driebanden toernooi
Aanvang 19.00 uur

Eerst naar Bluys
dan naar huis.

Buureweg 5 - Zandvoort
Maandag en dinsdag gesloten

Uitsluitend op 30 november 
heeft de Music Store 

de volgende spetterende
aanbiedingen:

Nieuwe DVD van Harry Potter 
voor € 12,99 

Nieuwe CD van Anouk, 
Who is your momma 
voor € 9,99 

PC Game Games World 
voor € 9.99 

Playstation 2 
Grand Theft Auto San Andreas 
voor € 12,99 

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

makelaars
die verder
kijken.

Goed onderhouden royale 
5-kamer hoekwoning met diepe, 
zonnige achtertuin, ruime stenen 
berging en achterom. Rustig 
gelegen, op loopafstand van 
zee, strand, winkels, scholen en 
uitvalswegen.

Algemeen: 
•  Parkeren op eigen terrein 

mogelijk
•  Geheel gerenoveerd en 

gemoderniseerd
•  Ca. 11 meter diepe tuin op 

zuidoost ligging 
•  Over de volle breedte 

uitgebouwd
•  Snelle oplevering mogelijk

Z
A

N
D

V
O

O
R

T

Van der Reijden Makelaardij
Passage 42-44 - Zandvoort
(023) 571 55 31
www.hollandresidence.nl 

Vraagprijs � 369.500,-
Noorderstraat 22

Alle wekelijkse ZandvoortPas aanbiedingen staan ook  
op internet: www.zandvoortpas.nl

Zandvoorter van het jaar 2007 

De genomineerde moet wel 
aan enkele eisen voldoen: 
hij/zij moet woonachtig zijn 
in Zandvoort of Bentveld 
en moet het afgelopen jaar 
op sociaal vlak iets voor de 
Zandvoortse samenleving be-
tekend hebben of hij/zij heeft 
de naam Zandvoort positief 
buiten de gemeentegrenzen 
gebracht.

Een deskundige jury zal uit 
de inzendingen een selectie 
van zes kandidaten maken. 
De kandidatenlijst wordt 
vanaf begin december ge-
publiceerd, waarna alle 
Zandvoortse ingezetenen 
hun stem kunnen uitbren-

gen. Tijdens een feestavond in 
het NH Hoteles op 12 januari 
2008 zal de ‘Zandvoorter van 
het jaar 2007’ bekend worden 
gemaakt. 

U kunt uw favoriet voor deze 
eretitel bekend maken door 
onderstaande strook met uw 
motivatie, vóór 6 december, 
ingevuld met naam en adres 
te versturen naar: 

Jury Zandvoorter van het Jaar, 
Hogeweg 39-1, 
2042 GE Zandvoort of 
via een e-mail naar 
jury@zandvoortsecourant.nl  
waarop ook uw motivatie, 
naam en adres op staan.

Zandvoorter 
van het jaar 2007 

Inleveren voor 6 december:

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 2007 is:

Naam:

Adres + postcode:

Telefoonnummer:

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

Naam van de inzender: 

Adres + postcode:  

Telefoonnummer:

Handtekening: 

Beaujolais Primeur en Buckwheat in Café Neuf

Succesvolle folkloristische dag

door Stephanie Vork

Dit jaar was gekozen voor de 
band Buckwheat. Omdat die 

tekst en foto Nel Kerkman

De onderlinge samenwerking 
is, na jaren, weer prima bij de 
Zandvoortse verenigingen. 
De bijna 60-jarige folklore-
vereniging De Wurf heeft 
samen met de Zandvoortse 
Bomschuit Bouwclub meer-
dere bezoekers donateur 
van hun vereniging kunnen 
maken. Het Genootschap 
Oud Zandvoort was druk be-
zig met het inscannen van 
foto’s en de Nederlandse 
Genealogische Vereniging 
kon iedereen tevreden stel-

wat duurder is dan bandjes die 
voorgaande jaren optraden, 
vroeg Neuf een toegangsprijs 
van €7,50. Maar hiervoor kre-

len over de vraag naar zijn/
haar voorouders.

Komen en gaan
Meer dan 100 bezoekers 
kwamen afgelopen zondag 
naar de Krocht. Het veelvul-
dig meegebrachte fotoma-
teriaal, dat geduldig door 
deskundige werkgroepleden 
van het Genootschap werd 
ingescand, had allemaal een 
link met oud-Zandvoort.  Bij 
de tafels van de genealogi-
sche vereniging was het een 
komen en gaan van mensen 
die belangrijke documenten 

gen de gasten wel een glaasje 
wijn of bier, een versnapering 
(uitgebreid kaasbuffet) en een 
geweldige liveshow van een 
swingende band. “Het was een 
knalavond, er hing een gezel-
lige sfeer en het was ook erg 
leuk om deze avond te werken”, 
vertelde een medewerkster. De 
gasten, in totaal waren er 180 
kaarten verkocht, waren ook 
positief. Vooral de vijfkoppige 
band Buckwheat, opgericht 
in 1987 en die voornamelijk 
funky soul covers speelt, viel 
in de smaak bij de aanwezige 
dames. Na een aantal glazen 
Beaujolais werd zelfs de bar 
van Café Neuf onveilig ge-
maakt. Het was de bedoeling 
om groots uit te pakken, om 
een feestavond neer te zetten. 
En dat is gelukt. Op naar de 
Franse Nieuwe in 2008!

hadden  meegenomen met 
als doel om achter hun stam-
boom te komen. Was je nou 
wel een ‘echte’ Zandvoorter 
of toch een ‘vreumde’? 

Cultureel erfgoed
De nagebouwde huidige wa-
tertoren, die op de tafel van 
de Zandvoortse Bomschuit 
Bouwclub stond te pronken, 
verdient een groot compli-
ment. Op de tafels van de fol-
klorevereniging De Wurf lagen 
in fotoalbums de bewijzen 
van een actieve vereniging. 
In Zandvoortse klederdracht 
stonden de leden de gasten 
te woord en waren een mooie 
combinatie met de oude beel-
den uit vervlogen Zandvoortse 
tijden die op een groot scherm 
door het Genootschap ge-
toond werden. Als afsluiter 
vertoonde samensteller Cor 
Draijer om nogmaals zijn 
compilatie van de diverse 
films ‘Zandvoort in de vorige 
eeuw’. “Deze geslaagde dag 
krijgt zeker een vervolg”, zo 
meldde Arie Koper, secreta-
ris van het Genootschap, “we 
gaan proberen om over een 
half jaar nog meer verenigin-
gen warm te maken voor een 
open dag, met bijvoorbeeld 
de historische werkgroep 
Amsterdamse waterleiding en 
de Zandvoortse Bunkerploeg 
erbij.” Dat klinkt veelbelovend 
voor de toekomst.

Afgelopen donderdag 15 november werd vanaf 20.00 uur de 
‘Franse Nieuwe’ weer gepresenteerd in Café Neuf. Vanaf iedere 
derde donderdag in november is de Beaujolais Primeur te koop. 
Café Neuf organiseert al een jaar of twintig de traditionele 
Beaujolais Primeur-avond. 

Een lang gekoesterde wens ging eindelijk in vervulling. Eens 
aan iedereen laten zien welke verenigingen in Zandvoort 
staan voor het behoud van het culturele erfgoed. Alleen het 
NZH Vervoer Museum moest helaas afhaken, verder toonden 
de andere vier de kwaliteiten van hun vereniging. De eind-
conclusie van de gezellige dag op zaterdag 17 november in De 
Krocht was positief. 

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

Kent u iemand die het afgelopen jaar iets voor de Zandvoortse 
samenleving  heeft betekend òf de naam Zandvoort op posi-
tieve wijze buiten de gemeentegrenzen heeft gebracht? Geef 
dan voor 6 december uw kandidaat op voor de verkiezing 
‘Zandvoorter van het jaar 2007’.
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‘Superstorm’ waait over
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 11-12 9 8 8 

Min 6 6 4 5

Zon 30% 30% 40% 20%

Neerslag 15% 20% 15% 60%

Wind zzw. 4 nw. 4 zw. 4 west 5

Na maandagochtend (even 
wat ijsregen nabij Bentveld) 
was de winterse veeg in 
ons land snel verleden tijd 
en hebben we inmiddels 
beduidend milder weer in 
huis. Waarschijnlijk noteren 
we donderdagmiddag weer 
eens dubbele temperatuur-
cijfers. Bij de gratie van een 
bijna zwoele zuider zou het 
wel eens ruim 11 graden kun-
nen worden op enkele plaat-
sen in Zuid-Kennemerland.

De neerslagkans verdwijnt 
niet helemaal tot en met 
zondag, ook al is het inmid-
dels alweer wat droger na de 
regen van woensdagochtend. 
Deze donderdag en ook vrij-
dag hebben trouwens betere 
papieren voor wat het aantal 
droge dagdelen betreft en de 
zon komt er ook weer meer 
bij in Zandvoort. 

Zoals wel vaker in de nabije 
weerhistorie ging het groot-
ste deel van de Eurokou ons 
land goeddeels voorbij de af-
gelopen tijd. We mogen dan 
wel even pittige nachtvorst 
hebben gehad in het land, 
maar in Frankrijk en Spanje 
was het echt koud. 

Vanuit Noord-Spanje werd 
zelfs zeer strenge vorst door-
gegeven richting zaterdag 
met waarden tot -19 graden 
op de hoogvlakte.

Veel spannender evenwel 

betreffende dat komende 
weekeinde is om nu al te 
kijken of het ‘venijn van 
Corbyn’ (die Engelse weer-
kundige en paniekzaaier) 
goed uit de verf komt. Op dit 
moment zijn er totaal geen 
aanwijzingen voor een op 
handen zijnde superstorm 
in het tijdpad 24-28 novem-
ber, dus eigenlijk mogen we 
er nu (maandag jl. eigenlijk 
al) vanuit gaan dat het met 
veel bombarie aangekondig-
de natuurgeweld gewoon 
niet komt. 

De kans is zelfs realistisch 
dat we juist een vrij rustig 
weerbeeld krijgen rond die 
tijd. Zelfs als er  een echte 
orkaan komt (windkracht 
12 gedurende minstens een 
uur) in het door Corbyn ge-
stelde tijdpad, krijgt de man 
formeel nog geen gelijk, 
want een superstorm zoals 
hij voor ogen heeft behelst 
omgerekend een windkracht 
15-16. Zoiets is nog nooit ver-
toond in de Lage Landen en 
zal ook niet te realiseren zijn 
binnenkort. Het blijft dus bij 
een hype.

Volgende week wordt het 
tijdelijk kouder bij ons met 
grote kans op winterse 
buien en wellicht blijft de 
hagel of sneeuw wel even 
kort liggen.

weerman Marc Putto

Zandvoort: ‘over 25 jaar…’

Het Zandvoortse strand zal tot in de eeuwigheid blijven be-
staan, sterker nog, Zandvoort kan absoluut niet zonder! Dat 
is de mening van Huig ‘Bonnie’ Molenaar, strandpachter maar 
bovenal een rasechte Zandvoorter. Hij geeft in de serie ‘Over 
25 jaar’ zijn toekomstvisie voor het jaar 2025 met een doorkijk 
naar 2045.

Allereerst zal de skyline 
van Zandvoort behoorlijk 
veranderd zijn. Niet alleen 
aan de westkant maar ze-
ker ook aan de oostkant, 
daar waar Zandvoort 
verbonden is met het 
‘achterland’. “Dat achter-
land moet je niet uitvlak-
ken. Niet alleen Haarlem, 
Amsterdam of Utrecht, 
nee, het gaat veel ver-
der tegen die tijd. Polen, 
Duitsland, Tsjechië en 
landen die daaromheen 
liggen zullen via het snelle 
spoor naar Zandvoort komen. 
Dan zal de entree aangepakt 
zijn. Het is een van de mooi-
ste plekken in Zandvoort 
van de sociale woningbouw, 
zorg dan dat de buitenkant 
er goed uitziet”, zegt Huig die 
duidelijk op zijn praatstoel zit. 
Hij is ervan overtuigd dat er 
in de toekomst veel meer ge-
recreëerd zal worden en met 
name op het water. Daar zul-
len de Zandvoortse strand-
pachters op gaan inspelen. 
Door natuurlijke selectie 
zullen er minder strandpavil-
joens zijn. Hij is niet bang dat 
door klimaatsveranderingen 
het strand van Zandvoort zal 
verdwijnen: “Zandvoort zal er 
alles aan doen om altijd zand 
op het strand te houden, des-
noods door middel van een 
kunstmatig eiland voor de 
kust, want Zandvoort zonder 
strand gaat dood!”

De boulevards zullen veran-
derd zijn in wandelpromena-
des met voor een ieder wat 
wils. “Zandvoort zal zich met 
name in de regio sterk heb-
ben gemaakt. De inwoners 
van de omliggende regio’s 
en gemeenten zullen graag 
naar Zandvoort komen want 
de zee blijft trekken. Niets 
ten nadele van de strand-
jes die nu bij binnenmeren 
gemaakt worden, maar die 
verdwijnen in het niet bij de 
beweging van de zee: altijd 
anders, nooit stilstaand en 
dan het ruisen van de golven 
en de schreeuwende meeu-
wen, dat vind je nergens. Die 
combinatie, daar liggen voor 
Zandvoort de grote kansen”, 
blikt hij vooruit. Volgens hem 
zal er dan tevens een ver-
binding langs de kust van 
IJmuiden via Zandvoort naar 
Noordwijk lopen, ontsluiting 
dus in noord-zuid richting.

Zandvoort zal dan volop 
gebruik maken van energie-
winning uit zee door nieuwe 
technieken, waardoor de 
Zandvoortse gemeenschap 
profiteert van de altijd aan-
wezige getijdenstroom. 
Molenaar maakt zich sterk 

voor samenwerking tus-
sen de ondernemers in het 
toerisme: “Ik zie het zo: de 
Zandvoortse economie is 
één grote taart en iedere 
ondernemer zal zijn stuk 
zo mooi en aantrekkelijk 
mogelijk maken. De een 
doet een extra toef slag-
room erop en de andere 
een lekkere kers. Samen 
maken we een heel aan-
trekkelijke taart voor de 
toeristen. Samen zijn we 
dus sterk. Laten we die 
kans grijpen want er zal 

altijd geld verdiend moeten 
worden.” Molenaar voorziet 
voor het circuit een grote 
rol voor wat betreft interna-
tionale recreatie. Er zal door 
overkapping een jaarrond 
recreatieterrein zijn, in de 
ruimste zin van het woord, 
waar ook geracet wordt.

De ras-Zandvoorter is van 
mening dat er op bestuur-
lijk gebied een groot samen-
werkingsverband tussen de 
Noord- en Zuid-Hollandse 
kustgemeente zal zijn: “Niet 
opgaan in één grote kustge-
meente  maar samenwerken 
met gemeenten die dezelfde 
belangen hebben: toerisme. 
Dat is het credo.”

“Tot slotte nog dit. De wa-
tertoren zal er nog staan, als 
symbool van de wederop-
bouw van Zandvoort na de 
oorlog!”

Zandvoort zal nooit zonder strand kunnen, 
dan gaat het dood

Huig Molenaar 

Met de gasten van het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort wordt op zaterdag 
24 november gesproken over de toekomstvisie van het Zandvoortse toerisme. Aan Kees 
Koning (mediacoördinator circuit) vragen we om 11.10 uur zijn visie over het circuit. Van-
af 11.30 uur praten de presentatoren met Peer Sips (directeur VVV Zuid Kennemerland) 
over de toekomst van de VVV in Zandvoort. Stem uw radiozender af op 106.9 FM (ether) 
of 104.5 FM (kabel). Of kom gezellig langs bij hotel Hoogland om de live-uitzending met 
het speciale thema ‘Over 25 jaar’ bij te wonen.

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

Kim Dekker

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief

Vraagprijs: € 159.500,= k.k.

Wij zijn zondag geopend tijdens de Feestmarkt!
Dit zéér verzorgde 2-kamer appartement is in een SUPER STAAT van onderhoud  
en MOET van binnen gezien worden. Laat u verrassen door de speelse indeling,  
de sfeervolle woonkamer en het zonnige balkon met fraai uitzicht!

Het appartement is gelegen op de 2e etage en heeft parkeermogelijkheden op 
afgesloten terrein! Het appartement beschikt over een woon- en eetkamer v.v. een 
parket vloer, een moderne keuken mét een puntje zeezicht, een zonnig balkon op 
het zuid-oosten, een slaapkamer met een kastenwand en een fraaie badkamer met 
een douche. Het appartement kan zo betrokken worden!

• Slechts 200 meter van het strand;
• Voorzien van dubbel glas;
• Parkeermogelijkheid op eigen terrein;
• Servicekosten: € 161,05 p/mnd. incl. voorschot;
• Woonoppervlakte ca. 50m2 incl. balkon

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Op slechts 250 meter van het heerlijke strand 
ligt deze familiewoning met een voor- en  
zonnige achtertuin met stenen berging en  
achterom. De woning heeft 2 ruime slaap-
kamers en een ruime zolder voor slaapkamer 3. 
Aan de achterzijde ligt een extra parkeerterrein 
en een  speeltuin.

• Voorzien van dubbelglas en hardhouten 
 kozijnen;
• Prettig parkeren op het parkeerterrein;
• Bouwjaar 1988, CV ketel bouwjaar ca. 2002;
• Perceelgrootte 107m2 en woonoppervlak 
 ca. 95m2,  

102
Zandvoort

Dr. Mezgerstraat 

Vraagprijs: € 274.000,= k.k.

In SUPER staat verkerende  4-kamer familie-
woning gelegen in een vriendelijke woon-
omgeving nabij het centrum, school en het 
strand. Het beschikt o.a. over een tuin op het 
ZUIDEN en een achterom.

• Sfeervolle woon- / eetkamer v.v. houten 
 vloer;
• Zéér fraaie landelijke keuken met 
 natuursteen werkblad;
• 3 Slaapkamers op de 1e verdieping en de 
 moderne badkamer;
• Woonoppervlakte ca. 80m2, bouwjaar  
 ca. 1930

4 
Zandvoort

Bilderdijkstraat 

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Deze CHARMANTE 2-onder-1-kap woning biedt 
u de gelegenheid om te wonen vrijwel aan  
de zee en het strand. De woning heeft een voor- 
en een achtertuin/patio, een ruime woon- en 
eetkamer, 2 slaapkamers én een gastenverblijf. 

• Moet van binnen gezien worden voor een 
 juiste indruk; 
• Het woonhuis verkeert in een zéér goede 
 staat;
• Uitstekende locatie nabij het strand;
• Perceelgrootte 147m2, woonoppervlakte 
 ca. 130m2

26A 
Zandvoort

Dr. Mezgerstraat 

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Dit 2-kamer appartement is gelegen in  
Residence d’Orange vrijwel naast het prachtige 
strand van Zandvoort. Het beschikt over een 
heerlijk balkon (ca. 10m2) met uitzicht over het 
centrum en de zee.

• Parkeren in vergunningengebied;  
• Royale schuifpui voorzien van dubbele 
 beglazing;
• Servicekosten € 147,46 incl. voorschot 
 verwarmingskosten;  
• Totale woonoppervlak ca. 45 m2 excl. balkon.  
 Bouwjaar ca. 1973

53 
Zandvoort

Schuitengat  

Rob Greeven Timo Greeven

TOPLOCATIE!
STARTER!

NIEUWSTAAT!

Burgemeester van Alphenstraat

GEZIN!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234

57-5
Zandvoort

Zondag 25 november Feestmarkt in centrum!
Wij presenteren een expositie van de bekende Zandvoortse kunstenares MARIANNE REBEL én 
MONIQUE GREEVEN presenteert een schitterende collectie zijden bloemen voor uw interieur!

Deze dag zijn wij op de Feestmarkt aanwezig én is ons kantoor geopend. U bent van harte welkom 
voor een persoonlijke kennismaking met ons op een informele manier. Tevens hebben we voor iedere 
bezoeker wederom een gratis VIVENDA magazine beschikbaar!

Graag tot zondag!
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Trio da Fusignano bij Classic Concerts

De zeer bevlogen Sascha 
Mommertz (1976) speelt 
blokfluit en dwarsfluit en het 
was opvallend om de warme 
klanken hieruit te horen. 
Marijn Slappendel (1973) was 
te vinden achter de klave-
cimbel (basso continuo), een 
niet alledaags instrument, 

terwijl Marike Tuin (1976) zo-
wel de barokcello als de viola 
da gamba bespeelde. Het trio 
werd grotendeels bijgestaan 
door de barokvioliste Mariëtte 
Holtrop.

Voor de pauze werden wer-
ken van oud Italiaanse mees-

Ondanks het fraaie herfstweer was afgelopen zondag de Pro-
testantse Kerk redelijk bezet. Men kon luisteren naar barok-
muziek, vertolkt door drie redelijk jonge muzikanten, die sa-
men het Trio da Fusignano vormen. 

ters opgevoerd, waaronder 
de sonata in F groot opus 5/4 
van Arcangelo Corelli en het 
concerto in g klein RV 106 van 
Antonio Vivaldi. Als je de ogen 
sloot zag je middeleeuwse rid-
ders en jonkvrouwen statig 
dansen in hun kastelen en pa-
leizen. Na de thee was gekozen 
voor drie Duitse componisten, 
te weten Händel, Buxtehude 
en Telemann. Hoewel het ni-
veau hoog bleef, was er he-
laas toch te weinig variatie 
in de muziekkeuze. Wellicht 
is meer afwisseling in het 
repertoire gewenst of dient 
dit van een iets kortere duur 
te zijn. Niettemin hulde aan 
de Stichting Classic Concerts, 
die het toch weer voor elkaar 
kreeg met dit verrassende 
aanbod te komen.

Op zondagmiddag 23 decem-
ber volgt een kerstconcert 
met het Alphens Kamerkoor 
Cantabile. Aanvang 15.00 uur.

“Soms is het lenen van een klein bedrag 
al een kapitale blunder.” 

Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

Het was afgelopen vrijdagmiddag druk bij de duo opening ‘Te-
rug in de tijd’ in het Zandvoorts museum. De eerste opening 
was de overzichtstentoonstelling van de Zandvoortse Bom-
schuit Bouwclub en werd verricht door oud wethouder Cees 
Oderkerk. De andere opening betrof het aangekochte schilde-
rij van J.H.B. Koekkoek, dat na een restauratie voor het eerst 
in het museum te bewonderen is. Wethouder Gert Toonen 
mocht deze handeling verrichten.  

Twee bijzondere openingen 

Alkemade & Bloemen: een paar apart

In Zandvoort brachten ze één 
van de try-outs van hun vierde 
theaterprogramma ‘Wij willen 
ook naar huis’ op de bühne. 
In doodnormale situaties 
werden de toeschouwers 
een spiegel voorgehouden. 
Met een simpel decor en de 
nodige verbale intelligentie 
kwamen de situaties voor de 

geest van de toeschouwers. 
Een schoenen kopende heer, 
twee broers die een vreemde 
conversatie hebben, de op 
een date wachtende verle-
gen man, en nog een aantal 
andere scènes zijn stuk voor 
stuk normale zaken uit het 
dagelijks leven. Alkemade & 
Bloemen zorgden ervoor dat 

er steeds een andere draai aan 
werd gegeven. Zeer knap was 
het steeds weer terugkerende 
thema ‘Wij willen ook naar 
huis’ verweven in de diverse 
sketches, die als een wervel-
wind over de toeschouwers 
heen kwamen. Zeer abrupt 
was het einde maar daarna 
was er een groot applaus voor 
deze kunstenaars.

Op 12 december aanstaande 
is de officiële première van 
de theatershow in Den Haag. 
Wilt u ze dichterbij gaan bekij-
ken dan is de eerste komende 
gelegenheid pas op 6 en 7 
maart in Theater Bellevue in 
Amsterdam. Het aanraden 
zeker waard! Doen dus!

Roel Bloemen en Leo Alkemade verdienen meer dan het hand-
jevol toeschouwers dat zij afgelopen zondag trokken in Circus 
Zandvoort. De vaste tekstschrijvers van het radioprogramma 
Spijkers met Koppen hebben in de zeven jaar dat zij nu samen-
werken laten zien dat zij meer in hun mars hebben dan alleen 
maar cabaret. De Zandvoorters die de moeite hadden genomen 
om naar het Zandvoortse theater te komen, kregen een weer-
galoos optreden voorgeschoteld.

Tekst en foto Nel Kerkman

In samenwerking met het 
Genootschap Oud Zandvoort 
en het Zandvoorts museum 
heeft de 30-jarige Zandvoortse 
Bomschuit Bouwclub een unie-
ke en fascinerende tentoon-
stelling tot stand gebracht. Een 
groot gedeelte van de collectie 
van deze vereniging neemt de 
ruimte van het museum in be-
slag. Vooral de oude en helaas 
gesloopte boulevard met zijn ka-
rakteristieke bebouwing staat in 
volle glorie tegen de hele lengte 
van de muur tentoongesteld. 

Bomschuiten
Kleine en grote kunststukjes 
versieren de vitrines van het 
museum. Niet alleen de tien-
tallen bomschuiten eisen de 
aandacht op maar ook de bad-
koetsen, haringkarren en gebou-
wen die precieus op schaal zijn 
gebouwd. De tentoonstelling is 
verfraaid met foto’s en prenten 
van toen en nu. Publiekstrekker 
is de wandeling langs de oude 
boulevard die perfect op schaal 
is nagebouwd door de heer 
Weeda. Zijn dochter is terecht 
trots op zijn prestatie en hoopt 
dat het werkstuk, waar haar 
vader zeven jaar aan heeft ge-
werkt, straks een betere plaats 
verdient dan bij haar in het 

souterrain. In zijn prikkelende 
openingstoespraak feliciteerde 
Oderkerk de jarige vereniging 
met hun inzet om het verleden 
te koesteren en in fraaie kunst-
werkjes te laten herleven. 

Nieuwe aankoop
Na het bezichtigen van de ten-
toonstelling van de Bomschuit 
Bouwclub werd er aandacht 
gevraagd voor de opening van 
de nieuwe aanwinst van het 
Zandvoorts museum. In april 
werd het schilderij ‘een buurtje 
in Zandvoort’ van J.H.B. Koekkoek 
door de pas aangestelde muse-
umbeheerder Sabine Huls bij 
Sotheby’s aangekocht. Omdat 
midden in het schilderij een le-
lijk weggewerkte oneffenheid 
zat, moest de olieverfschildering 
naar de restaurateur. Vandaar 
dat het schilderij (50x70) nu voor 
het eerst te bezichtigen is in het 
museum. Omdat de plaats van 
‘het buurtje in Zandvoort’ on-
duidelijk is, heeft de gemeente 
er een prijsvraag aan verbonden. 
De winnaar ontvangt een muse-
umjaarkaart. 

De tentoonstelling ‘Terug in de 
tijd’ is tijdens de openingstijden 
van het Zandvoorts museum, 
Swaluëstraat, tot en met 13 janu-
ari 2008 te bezichtigen. Het mu-
seum is rolstoeltoegankelijk.

De heer Weeda ontvangt van Sabine Huls bloemen 

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
Geldig vanaf heden t/m 31 december 2007
of zolang de voorraad strekt.

GELDT VOOR 
DE DAMES SERIES:
* CHIC
* DOUBLE COMFORT
* SENSATION
* HOT HIPS (LACE/LIGHT)

GELDT VOOR 
DE HEREN SERIES:
* ACTIVE
* LIVE
* SPIRIT

De hint van Sint:
Zwarte Pietenpakjes € 5,99

Disney Adventkalender € 1,99

Haltestraat 10 E • 2042 LM  Zandvoort
Tel.: 023-5732268

TITAN   
   
koffers 
v.a € 19,95   
   
Kom gerust 
even bij ons binnen!!!  
 
   Grote Krocht 23 

tel: 023-5735002

De ondernemers heten Sinterklaas van harte welkom in Zandvoort

NU OOK TE KOOP BIJ 
 

Radio Stiphout
Grote Krocht 34-38 - Zandvoort
Tel.: 023-5732649

    38 jaar vakmanschap!
 q Tapijt q Karpetten
 q Marmoleum q Gordijnen
 q Vinyl q Vouwgordijnen 
 q Laminaat q Luxaflex
 q Parket q Vitrages 

Aanbieding voor de maand november:
Matrassen - Lattenbodems - Dekbedden

Karpetten - Tapijt coupons 
30 t/m 70% Korting!   -  op is op

Service aan huis!
Gratis meet –en montagedienst!

Open: di-vrij: 10.00- 17.30 uur 
Za: 10.00 – 17.00 uur

023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Schoffies Outlet!
Zaterdag 24- en zondag 25 november:

Alles voor € 5,00 per stuk!

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

Het Zondagmiddagpodium

Haar repertoire bestaat uit 
nummers die haar allemaal 
aan het hart liggen. Zij wordt 

begeleidt door gitarist Erwin 
Beijersbergen, die zijn sporen 
in de jazz al reeds verdiend 

heeft. Het belooft een heer-
lijke jazzy middag te worden. 
Kaarten à €4 zijn te reserve-
ren bij de balie van Pluspunt 
of telefonisch via 5740330. De 
belbus rijdt deze middag ook 
en brengt u uit en thuis.

Zondag 25 november is er weer een zondagmiddagpodium bij 
Pluspunt. In de theaterzaal is deze middag Jazz zangeres Ma-
rijke Moritz te gast. 



DIT MAG U NIET MISSEN !

SINTERKLAASSHOW

- Door het gehele centrum

- Ruim 200 kramen

- Diverse optredens

- *Gratis parkeren !! (P Zuid)
(meer info zie www.zandvoortpromotie.nl)

Niet minder dan 200 kramen zullen als één lint 
door het centrum van Zandvoort worden opge-
steld. Maar ook vaste bestanddelen van de succes-
formule van Verbruggen zullen weer te herkennen 
zijn: de nieuwste hebbedingetjes, het straattheater, 
veel kinderattracties, de deelname van veel Zand-
voortse bedrijven met bijzondere aanbiedingen 
en, als onderdeel van de traditie, het mooie weer. 
Verbruggen heeft ten slotte niet voor 

niets binnen 
Zandvoort 
de bijnaam 

‘Ferry Mooi 
weer’ ge-
kregen!

Spetterende 
winterse feestmarkt

Komende zondag zal het centrum van onze 
woonplaats weer omgetoverd worden tot één 
groot feestterrein met voor een ieder wat wils. 
De ploeg van Ferry Verbruggen zal, in nauwe 
samenwerking met de Ondernemers Vereni-
ging Zandvoort, voor de achtste keer een super 
feestmarkt organiseren die, gezien de reputa-
tie in Nederland, honderden marktkooplieden 
naar Zandvoort zal lokken.DE ENIGE ECHTE VAN

FEEST
MARKT

Zondag 25 nov.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

Feestdagen
Het is de organisatie gelukt om veel handelaren 
met op het seizoen geënte producten naar de 
feestmarkt te lokken, want de verjaardag van Sin-
terklaas is nabij en ook de kerst laat niet lang meer 
op zich wachten. Modieuze kleding voor de feest-
dagen en de bijbehorende accessoires zullen in gro-
ten getale worden aangeboden.

Veel te doen
Een feestmarkt in deze tijd van het jaar zou niet 
compleet zijn zonder de aanwezigheid van Sin-
terklaas. Ondanks zijn strakke schema heeft de 
Goedheiligman toch nog tijd kunnen vinden om 
Zandvoort met een tweede bezoek te verblijden. 
De Sint zal rond de klok van 13.00 uur worden ont-
vangen op het podium op het Raadhuisplein. Hier 
zal hij kinderen ontvangen en vind er een specta-

culaire Pietenshow plaats. Als Sinterklaas weer 
verder moet, kunnen de kinderen bungeejumpen 
(trampoline) of een tochtje maken in de klassieke 
draai- en zweefmolen. Naast deze attracties is er 
een kabouterpaviljoen met spannende avontu-
ren en zullen zangkoren winter- en middeleeuwse 
sfeerliederen zingen. Uiteraard is er tijdens de 
feestmarkt genoeg te genieten van hapjes, brood-
jes en drankjes bij de vele restaurants en terrassen. 
Hier kunt u lekker even uitpuffen en genieten van 
het langslopende publiek. Meer informatie kunt 
u krijgen via telefoonnummer 023-5737355 of via 
www.zandvoortpromotie.nl.

Al met al is er entertainment voor jong en oud tus-
sen 10.00 uur en 18.00 uur in het hele centrum van 
onze woonplaats. Een dag dus om in uw agenda te 
noteren! 
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Slaperig stap ik uit mijn 
bed en open de gordij-
nen. Buiten ziet het er 
kil en donker uit, van het 
grauwe weer dat ons al 
dagen vergezelt. Ik besluit 
dat het een perfecte dag 
is om heerlijk lekker niks 
te doen. In mijn bomvolle, 
rommelige kledingkast ga 
ik op zoek naar mijn favo-
riete ochtendjas, jogging-
broek en warmste sokken, 
om mezelf er vervolgens 
geheel in te verstoppen. 
Op mijn dooie gemakje 
strompel ik de trap af en 
begeef me in de richting 
van de keuken. Ik maak 
een lekker broodje klaar 
en drink een kop koffie. 
Vandaag is het 17 novem-
ber, lees ik op teletekst, 
vandaag is de dag dat de 
Sint weer in ons land aan-
komt! Nieuwsgierig zap ik 
naar Nederland 3. Daar is 
de intocht al in volle gang. 
Zodra ik Sinterklaas zijn 
eerste voet op Hollandse 
bodem zie zetten, voel ik 
het stiekem toch weer een 
beetje kriebelen, droom ik 
over chocolaatjes in mijn 
schoen, over tassen met 
cadeaus voor de deur, een 
buik vol pepernoten en 
een gezellig gedichtje van 
de lieve Sint. Ik druk op de 
groene knop rechtsboven 
op de zapper en neem nog 
een slok van mijn koffie. 
Sinterklaas is wederom in 
het land. Ik denk aan de 
gevreesde gedichten die 
ik de afgelopen jaren van 
hem heb ontvangen en 
waarschijnlijk ook aanko-
mende 5 december weer 
zal krijgen. Wat voor gekke 
dingen heb ik dit jaar ge-
daan die stof zouden kun-
nen opleveren voor een 
rijmpje? Want elk jaar weer 
is het raak, weet de Sint me 
op subtiele, en toch ‘gepe-
perde’ manier op mijn ac-
ties te wijzen. Sint is niet 
meer zoals vroeger, besef 
ik. Hoe dan ook, hij blijkt 
nog stééds alles van me te 
weten… 

Hij komt…

Column

… voor Debora Koper, 22 jaar

Heb je ff …

Waar kennen 
we jou van?
“Ik werk sinds twee 
jaar in de verzorging 
bij Nieuw Unicum. Mijn 
taak is om mensen die 
lichamelijk gehandicapt 
zijn te begeleiden. Niet 
alleen de zorg verlenen 
maar ook met de men-
sen het dorp in om te 
gaan shoppen bijvoor-
beeld. Ik doe dit vier 
dagen in de week.”

Wat doe je naast je werk?
“Ik ga een dag in de week naar school, het Nova college in 
Haarlem. Over anderhalf jaar ben ik verzorgende niveau 
drie.”

Wat zijn je grootste passies?
“Naast mijn vriend Jurre is mijn eigen paard Haga mijn groot-
ste passie. Een eigen paard, dat ik al vier jaar heb, neemt 
veel tijd in beslag. Ik ga er zoveel mogelijk heen en neem dan 
ook mijn lieve hondje Bowie mee. Bowie is een kruising Jack 
Russel-Fox en loopt altijd trouw mee tijdens de buitenritten. 
In de weekenden ga ik vaak stappen, meestal bij de Scandals, 
Chin Chin en Danzee.”

I Know Where It’s @  

Vrijdag 23 november:
Als je van techno houdt, dan mag je dit niet mis-
sen:  Border Community Night in de Patronaat. 
Aanvang: 23.00 uur tot en met 04.00 uur. 
Kaartjes 15 euro. Info: www.patronaat.nl 

Zaterdag 24 november: 
Altijd leuk en altijd prijs bij Wheel of Fortune 
in Circus Zandvoort. Je hoeft alleen maar aan 
het rad te draaien. Lekkere snacks en cocktails 
maken het allemaal nog leuker. Aanvang: 21.00 
uur. Toegang: Gratis. 

Zondag 25 november: 
Feestmarkt in Zandvoort. Tweehonderd markt-
kramen, overal straattheater, muziek en... 
Sinterklaas en zijn Pieten komen om 13.00 uur 
aan op het Raadhuisplein. De Pieten zullen er 
ook een spectaculaire Pietenshow geven. 

Pauline

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

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

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

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

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

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

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en 

uitstekende referen-
ties! Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
5747179 of 06-2747 2920 

(Zandvoort) 
.................

Sint & Piet 
bij u thuis. De enige 
echte Zandvoortse. 

Bekend van de scholen. 
Tel. (na 19.00u) 
06-5358 0673

.................
Garage te huur

in Van Galenstraat
Huur € 105 per maand.

tel.: 06-5325 6274
.................
Te huur: 

Studio in Zandvoort, 
voor 1 persoon. 

Compleet ingericht, 
op loop afstand van 

centrum, strand, 
bus en treinstation. 

Eigen ingang en tuin. 
Inl. 06-4425 7090

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

gemeubileerd appar-
tement in Zandvoort. 
Eigen ingang, woon-
kamer met keuken, 
slaapkamer, douche 

en toilet. Vrije parkeer-
plaats. Tel. 5715623

Sint en Piet op bezoek? 
Tel. 5716059

.................
Te koop: Middelgrote 
poppenkast + 26 pop-

pen + 6 beesten: € 
17,50. Meisjes omafiets, 
±20inch, groen/zilver, 
zgst.: v30,-. Tel. 5717165

Laatste jaars ICT 
student biedt aan: 

computerles, 
-reparaties en –instal-
laties. Komt aan huis. 

Ook geschikt 
voor ouderen. 

Bel 06-29620362 voor 
een meer informatie.

Te koop: 
brocante hangoor tafel 
met lade, 1 blad 65x80, 

2 bladen 123x80. 
Geheel uitgeklapt: 
180x80x75 hoog. 
Kleur: warm wit. 
Vraagprijs € 100. 

Info: 06-40756694

ZANDKORRELS
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Zandvoort
De jongens zijn voorname-
lijk naar Zandvoort verhuisd 

omdat het strand en de 
zee rustgevend zijn. 

“Aardige mensen hier 
in Zandvoort”, zegt 

Stefan. Atif en hij gaan 
wel eens uit hier en zeg-

gen dat ze blij zijn dat er 
ook R&B gedraaid wordt. “Wij 
wonen hier nog maar net, daar-
om is het belangrijk voor ons 
dat mensen te weten komen 
wie wij zijn en wat wij doen.” 
De eerste singel is al een feit, 
deze was eind juni uitgebracht 
en ze hebben een clip opgeno-
men in Spanje. ‘Je hebt wat ik 
wil’ heet het nummer. Het is 
bubbling en te downloaden 
op de website www.a-tif-sug-
gest.nl. De tweede singel ‘Ik 
hou je vast’ komt binnenkort 
uit. Dit wordt een ballad. A-tif 
& Suggest kiezen niet voor 
één genre, ze zingen én rap-
pen, ze hebben zowel snelle 
als langzame nummers, maar 
hun repertoire is wel volledig 
Nederlandstalig. Wat zal er in 
de volgende kindersurprise 
zitten? 

met de artiestennamen A-tif 
& Suggest. De jongens (21 jaar) 
schrijven en maken zelf hun 
muziek. 

Kindersurprise
A-tif & Suggest wonnen een 
talentenjacht in Purmerend en 
deze avond maakten zij kennis 
met het team van HMC events. 
Op de website van het muzi-
kale duo staat: “Een te gekke 
samenwerking was geboren. 
Op dit moment is het team 

hard bezig 
met diverse 
singles en 
het verse al-
bum te cre-
eren tot een 

kunstwerk dat men lang zal 
heugen.”  Een platencontract 
dus, en een manager. De mu-
ziekstijl van A-tif & Suggest 
loopt uiteen van bubbling 
tot R&B en van ballads tot 
urban. “Wij kiezen niet voor 
een bepaald genre. Wij willen 
namelijk muziek maken voor 
iedereen”, aldus Stefan. Atif 
voegt daaraan toe: “Wij zijn 
net een kindersurprise. Lekker 
van buiten en verrassend van 
binnen”

In the Picture…

Sinds een aantal weken wo-
nen zij in Zandvoort. Nu nog 
in een flatje in Noord, maar 
als het aan hen ligt over een 
tijdje in een groot huis aan 
de Boulevard. Atif en Stefan, 
oftewel A-tif & Suggest, zijn 
van plan het helemaal te 
gaan maken. Twee jongens, 
twee culturen, één doel: de 
wereld raken met hun eigen 
muziek.

Een jaar of twee geleden heb-
ben Atif en Stefan elkaar ge-
vonden, ze woonden allebei 
in Veenendaal en voor beiden 
gold dat ze voor en van de 
muziek wilden leven. Ze be-
sloten samen verder te gaan 

Atif & Suggest

Iets te (ver)kopen? zie de invulbon op p16

WIJ ZIJN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang 
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur



Tot en met zondag 9 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

De ondernemers 

heten Sinterklaas 

van harte welkom 

in Zandvoort

Bloemen…..
leuk om te krijgen,
leuk om te geven!

50

Toko Bintang Catering,
Indonesische en Global Kitchen

Evenementen, Party’s, Bedrijfsrestaurants, Privé, Kerst en nieuwjaar.
Haltestraat 34 - 2042LN Zandvoort. Tel.: 023-5712800 / 06-52014060, tokobintang.nl.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Residence Cocarde 12 luxe
appartementen

en
2 penthouses

Zeestraat 54
2042 LC  ZANDVOORT
Tel. : 023-571 41 65
Fax. : 023-573 59 51
Website:  http://www.debiase.nl
E-mail : info@debiase.nl

Zeestraat 54
2042 LC  ZANDVOORT
Tel.:        023-571 41 65
Fax.:      023-573 59 51
Website: http://www.residence-cocarde.nl
E-mail:    info@debiase.nl

Hypotheek
Rabobank
Nieuwbouwpakket
Zuid - Kennemerland
Tel: 023-512 03 40

Op een unieke locatie aan de Hogeweg,
grenzend aan het centrum van
Zandvoort, maar toch rustiggelegen,
wordt appartementencomplex
“Residence Cocarde ” gesitueerd.  Het
appartementencomplex is ontworpen
door Remo De Biase. Schuin tegenover
deze locatie bevinden zich de sfeervolle
Poststraat en Oranjestraat die
rechtstreeks het hart van Zandvoort
binnengaan.

Het betreft een project van 12
appartementen en 2 penthouses, allen
voorzien van een eigen parkeergarage.

De appartementen zijn zeer ruim van
opzet met woonoppervlaktes vanaf 105
tot 176 m2 excl. ruime balkons, allen op
de zuidzijde met uitzicht op de duinen
en de dorpskern.

Een luxe en vooral complete afwerking
van paneeldeuren, badkamer,
tegelwerk, etc.

Variaties in indeling van uw
appartement zijn mogelijk.

Uiteraard is het complex voorzien van 2
liften en een videofooninstallatie bij de
zeer mooi afgewerkte entree.

Prijzen      appartementen     vanaf
€ 390.000,- v.o.n.
Parkeerplaats in de ondergrondse
parkeergarage € 30.000,- v.o.n.

BOUWVERGUNNING REEDS VERLEEND
START BOUW GEPLAND MAART 2008
GEPLANDE OPLEVERING DECEMBER 2009

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  ZANDVOORT
Tel.:        023-571 57 15
Fax.:       023-571 57 47
Website: http://www.cvl.nu
E-mail:    info@cvl.nu

Vooraanzicht Hogeweg

Aanzicht Zuidgevel

www.residence-cocarde.nl



Onze spectaculaire 
Kerst collectie 

is binnen
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

De originele 
Boerenkaas Klassiek

nu 500 gram voor € 5,95

Hele maand november:
Mager rundergehakt

heel kilo € 4,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting 
op alle kandelaars
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

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

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

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

van 09.00 tot 22.00 uur

Spaghetti 
à la Harocamo.

Voor pashouders  
€ 8,25 i.p.v. € 9,00

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor alle ZandvoortPashouders   de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - A.J. v.d. Molenstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Harocamo blijft een vertrouwd adres

Rob en Sandra ten Broeke 
hebben de bedrijfsvoering 
overgenomen van de fa-
milie Gaus. Zonen Henk en 
Jeroen Gaus, die bij elkaar 
al 50 jaar werkzaam zijn in 
de keuken van Harocamo, 
blijven in dienst. Met de 
vertrouwde kwaliteit en 
een perfecte service ge-
garandeerd door Rob en 
Sandra!

ZandvoortPas
Zoals eigenlijk elk zich-
zelf respecterende on-
dernemer in Zandvoort 
zou moeten doen, kan 
men bij Harocamo pro-
fiteren van aanbiedingen met 
de ZandvoortPas. Afgelopen pe-
riode kon men genieten van een 
eigengemaakte kop erwtensoep 
met de nodige garnituur. Vanaf 
vandaag serveren Ron en Sandra 
de komende week een variatie op 
het binnen Zandvoort wereldbe-
roemde gerecht: Macaroni a la 
Harocamo. De variatie zit hem 
in de gebruikte pasta: spaghetti 
in plaats van macaroni. De rest 
is hetzelfde dus met champig-
nons, ham, uien, tomatensaus, 
afgetopt met een gabakken ei 
waarna het geheel met kaas 
wordt gegratineerd. Voor de prijs 
hoef je het eigenlijk niet te laten: 
ZandvoortPashouders betalen  

€ 8,25 in plaats van € 9! Overigens 
willen zij iedere week een andere 
aanbieding doen, houd u dus de 
pagina’s van de ZandvoortPas in 
de gaten!

Het alom bekende brasserie/restaurant Harocamo in de Kerkstraat is on-
langs, zoals deze krant al meldde, overgegaan in andere handen. Nu zie je 
direct Zandvoorters denken: zal het dan nog wel goed zijn? Zeker!

Natuurlijk is dat niet het enige 
dat Harocamo serveert. Men kan 
er terecht voor lunch en diner en, 
zoals Jeroen zegt: “Je kan tijdens 
de lunch ook van de ‘grote’ kaart 
eten!” Voor de lunch kan men 
onder andere kiezen uit diverse, 
goed belegde broodjes waaron-
der het oude, vertrouwde (en 
dun gesneden!) broodje half om, 
diverse uitsmijters, omeletten en 
salades. Op de dinerkaart staat 
ook een groot aantal vis- en vlees-
gerechten. Van gebakken kabel-
jauwfilet tot kalfsrib-eye en van 
gebakken sliptong (3 stuks!) tot 
een groot aantal soorten schnit-
zel. De hoofdgerechten worden 
met een aardappel en groente-
garnituur geserveerd. En dat al-
les voor zeer schappelijke prijzen, 
namelijk onder de € 20! Een ding 

wil Rob graag apart vermeld heb-
ben: “De koffie die wij serveren is 
van Alfredo, dus superkwaliteit”, 
zegt hij trots.

Maakt u eerst eens kennis met 
het oude/nieuwe Harocamo van 
Rob en Sandra door middel van 
uw ZandvoortPas. U zult zien dat 
u graag weer terug gaat!

Harocamo is dagelijks geopend 
vanaf 10.00 uur en de keuken 
sluit pas om 22.00 uur. U kunt 
zelfs via internet (voor 11.00 uur) 
bestellen en die wordt gratis bin-
nen Zandvoort bezorgd bij een 
bestelling vanaf € 7. Voor meer 
informatie: www.harocamo.nl of 
via 023-5712102. 

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% Korting op onze
Quick Silver collectie

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

10% Korting op aankoop 
nieuwe cartridges en het
hervullen van cartridges.
De hele maand november

Brunotti schoenen
Van € 49,95 nu voor € 39,95 

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend 

Voor zandvoortpashouders 
aanbieding:

Eerste 3 lessen 
€ 75,-

(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie      
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L



Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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De adverteerders van deze week

Futsal

Onvermogen om te scoren nekt SV Zandvoort

De selectie van trainer Pieter 
Keur was eindelijk zo goed 
als compleet. De blessure-
boeg is leeg en de opgelopen 
schorsingen zitten erop. Toch 
kon Zandvoort zaterdag niet 
het stempel op de wedstrijd 
drukken dat nodig is om te 
winnen. Van het begin af aan 
ontstond er een wedstrijd 

die twee kanten op kon. Als 
spits Jaymie Heesemans wat 
gelukkiger in de afwerking 
was geweest, had Zandvoort 
niet hoeven te verliezen van 
het lager staande Almere. 
Zandvoort speelde veelal op 
de helft van hun tegenstan-
ders, echter zonder echte kan-
sen te creëren. 

SV Zandvoort zaterdag heeft in Almere aangetoond nog 
steeds problemen te hebben met scoren. Dat onvermogen 
nekte onze plaatsgenoten dit weekend waardoor zij een 0-2 
nederlaag opliepen.

Zandvoort speelt opnieuw gelijk

Zandvoort was in de begin-
fase de sterkste ploeg. DSS 
probeerde het wel maar de 
Zandvoorters, waar Paul Smit 
weer terug was als sluitpost, 
hielden zich met redelijk ge-
mak staande. Nigel Stift maak-
te het eerste Zandvoortse 
doelpunt, waarna DSS wel 
wat aandrong, maar niet echt 
gevaarlijk werd. Na onge-
veer twintig minuten spelen 
maakte Stefan Smit er 2-0 van 

Vorige week woensdag speelde de futsalploeg van SV Zandvoort 
in de Korver Sporthal tegen DSS. Het lijkt wel alsof Zandvoort 
een abonnement heeft op gelijke spelen, want ook deze keer 
eindigde de wedstrijd in 2-2.

en leek Zandvoort afstand te 
nemen van DSS. In de tweede 
helft verloor Zandvoort steeds 
meer de greep op de wedstrijd. 
Eerst werd Zandvoort nog ge-
waarschuwd door de 2-1 van 
DSS, maar de gelijkmaker viel 
uiteindelijk toch na ruim een 
kwartier spelen. DSS probeerde 
daarna Zandvoort nog onder 
druk te zetten, maar Zandvoort 
hield stand en moest met 2-2 
genoegen nemen.

Jaymie Heesemans probeert de keeper te passeren

Na een 0-0 ruststand ging 
Zandvoort op zoek naar het 
eerste doelpunt dat echter 
aan de andere kant zou gaan 
vallen. In de 55e minuut ont-
stond er een onoverzichtelij-
ke situatie voor het doel van 
Van Kampen. Hij gaf door een 
schreeuw aan zijn, goed rea-
gerende, verdedigers aan dat 
hij de bal zou gaan pakken. 
Hij pakte echter mis waardoor 
Almere op voorsprong kwam, 
1-0. Twintig minuten voor tijd 
voel de wedstrijd in het slot. 
Na een beoordelingsfout van 
de Zandvoortse verdediging 
kwam Almere op 2-0. Wat de 
Zandvoorters daarna ook pro-
beerden, het net van Almere 
werd niet gevonden.
Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort om 14.30 uur de in-
haalwedstrijd tegen titelkan-
didaat Young Boys, dat afgelo-
pen weekend in Haarlem een 
gelijkspel tegen ZCFC moest 
incasseren. Omdat DVVA bij 
ZOB ook niet tot winst kon 
komen (een 1-5 voorsprong 
werd omgebogen tot een 5-5 
gelijkspel) en de winst van 
Monnickendam bij Reiger 
Boys, staan onze plaatsgeno-
ten nu op de vierde plaats.

Weer overwinning voor Lions heren

Niet alleen topscorer Ron 
v.d. Meij was afwezig. Ook 
de geroutineerde guard 
Jeroen Gaus en de ‘yougsters’ 
Kristiaan Zwemmer en Bart 
Zwemmer konden niet mee 
naar Uitgeest.

In het eerste kwart hielden de 
ploegen zich nog in evenwicht. 
Wat opviel was het showma-
tige spel van de gastheren 
dat onze plaatsgenoten ech-

Het blijft het eerste herenteam van The Lions voor de wind 
gaan. Ondanks een gehavende bezetting werd een nuttige 
overwinning in Uitgeest behaald. Onze plaatsgenoten won-
nen met 65-73 van Lake City Players (LCP). 

ter niet kon imponeren. Lions 
sloeg in het tweede kwart 
het gat dat de gastheren niet 
meer zouden kunnen dichten 
(27-45 bij rust). De derde speel-
periode was duidelijk voor LCP. 
Door een tussensprint kwa-
men zij terug tot 49-55 maar 
met 65-73 trok Lions uiteinde-
lijk aan het langste eind.
Topscores: Sander Verboom 
22 (12-10); Ivar Ooms, 21 (15-6); 
Evert Bol, 11 (7-4).

Voetbal  (Zondag)

Nuttige zege SV Zandvoort zondag

Zandvoort trad aan zonder 
vaste basisspelers Patrick 
Koper, Michel van Marm, 
Stein Stobbelaar, Martijn Paap 
en David Konijn. Blessures 
en schorsingen noopten 
Buitenhek een beroep te doen 
op enige A-junioren, die het 
overigens uitstekend deden. 

Net als in de voorgaande twee 
wedstrijden nam Zandvoort 
na vijf minuten al een 0-1 
voorsprong. De eerste tien mi-
nuten van de wedstrijd waren 

overtuigend van Zandvoort. 
Daarna drong RCH sterk aan 
en forceerden zo een tiental 
hoekschoppen. Echter de gast-
heren waren eigenlijk te matig 
om enige indruk te kunnen 
maken. Toen Jan Zonneveld 
de bal achter wilde laten lo-
pen werd hij omver gelopen en 
mocht de RCH spits gewoon 
doorgaan van de zeer zwakke 
scheidsrechter. Het betekende 
echter wel de gelijkmaker. Nog 
voor rust werd Michael Kuijl in 
stelling gebracht en die kogel-

Het zondagelftal van SV Zandvoort behaalde een zeer nuttige 
overwinning in Heemstede op RCH. Door de 2-1 zege creëer-
den de mannen van trainer Berry Buitenhek wat meer lucht 
in de onderste regionen. Het was een meer spannende dan 
fraaie ontmoeting.

de via een verdediger de 1-2 op 
het scorebord. 

In de tweede drong RCH wel 
sterk aan maar Van der Wal 
hoefde vrijwel niet in actie te 
komen. De Zandvoortse ver-
dediging had weinig moeite 
de doorzichtige aanvallen on-
schadelijk te maken. De beste 
kansen waren nog voor de 
Zandvoorters. Kuijl had geen ge-
luk met een inzet die op de paal 
uiteen spatte en ook een schot 
van Patrick van der Oord miste 
de zuiverheid. De spanning bleef 
in de wedstrijd, doch de drie 
punten gingen zeer verdiend 
mee naar Zandvoort. Zondag 
aanstaande speelt Zandvoort, 
op eigen terrein, de inhaalwed-
strijd tegen Bloemendaal, aan-
vang 14.00 uur.
 

Sailfish Reclame
Studio Total Care
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Reijden Makelaars
Weenink, huisarts
Willemse Elektrotechniek
Woningbouwvereniging EMM
Zandvoort Optiek

Sinterklaasactie:
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Koper
Etos
Herenkapsalon Ton Goossens
Kroon Mode
Medina Woninginrichters
Music Store
Parfumerie Moerenburg 
Radio Stiphout
Schoffies Kindermode
Shanna’s Shoe Repair & Leatherwear
Toko Bintang

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort  
Auto Strijder
Bertram & Brood
Café Alex
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Huting & van der Mije
IJzerhandel Zantvoort
Music Store
Netexpo Internet  BV
Pluspunt Boomhut
Pole Position
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Voetbal  (Zaterdag) basketbal
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Vraagprijs � 169.000,-

 DR. C.A. GERKESTRAAT 57 RD ZANDVOORT
• Ruime 30er jaren hoekbovenwoning met verdieping
• Deze comfortabele woning is recent gerenoveerd
• O.a. v.v. 3 slaapkamers en moderne woonkeuken
• Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren
• Geheel v.v. dubbele beglazing, alle goten en zink 
 vernieuwd in 2007, schilderwerk buitenzijde 2007
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

 DE FAVAUGEPLEIN 25 II ZANDVOORT
• Direct aan de wandelboulevard van Zandvoort gelegen   
 4-kamerappartement op de 2e etage
• Vanuit de woonkamer kijkt u op de boulevard, het strand  
 en de zee!
• Lichte woonkamer, eenvoudige keuken, 3 slaapkamers,   
 doucheruimte en zeer ruime berging
• Woonoppervlakte ca. 80 m2

Vraagprijs � 595.000,-

Vraagprijs � 219.000,-Vraagprijs � 259.000,-

 MAX PLANCKSTRAAT 48 ZANDVOORT
• Representatieve bedrijfshal van ca. 550 m2

• C.V. , krachtstroom, kunststof kozijnen met dubbel glas   
 en een keurig afgewerkte vloeistof dichte vloer
• Beg.grond: Showroomruimte ca. 60 m2, 
 bedrijfshal ca. 265 m2 v.v. overheaddeur, keuken, 
 opslag en toiletruimte
• 1e verd.: Magazijnruimte ca. 125 m2, 
 bedrijfskantine ca. 25 m2 met keuken en C.V.

Vraagprijs � 519.000,-

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 133 ZANDVOORT
Prachtig, goed onderhouden penthouse van ca. 142 m2, gelegen op de 3e verdieping, met 
2 garageboxen en berging in de onderbouw. Het penthouse is compleet verbouwd in 2005, 
het complex beschikt over een lift en ligt op nog geen 100 meter van het strand.

• Entree/ruime hal, modern zwevend toilet met fonteintje
• Waskamer met aansluiting voor de wasmachine en droger
• Riante living met schouw en openhaard, schuifpui naar het zonnige dakterras op het ZW   
 gelegen met zeezicht en schuifpui naar het ruime koffi eterras op het ZO gelegen 
• U-vormige woonkeuken met ontbijtgedeelte
• De keuken is v.v. 5-pits kookplaat, platte RvS afzuiginstallatie, RvS oven, RvS magnetron,   
 vaatwasser en Amerikaanse koelkast met ijsblokjesmachine
• Slaapkamer met infrarood sauna en opstelling van de boiler (120 liter), 2e slaapkamer 
 met vaste kastenwand, 3e slaapkamer met schuifpui naar het koffi eterras, t.v. aansluiting,   
 vaste kastenwand en walk-in closet
• Luxe badkamer v.v. 2e toilet, whirlpool, douchecabine, massief plateau van notenhout met  
 wastafel en spiegel 
• Woonoppervlakte ca. 142 m2 (excl. de terrassen)
• Elektrische zonwering (2005)

Vraagprijs � 169.000,-

  

 FRANS ZWAANSTRAAT 82 ZANDVOORT
• Deze recent, totaal verbouwde eengezinswoning straalt  
 luxe en comfort uit en is zo te betrekken!
• Wonen met vrij uitzicht over beschermd natuurgebied
• L-vormige woonkamer met uitzicht over de duinen
• Moderne semi open keuken v.v. diverse apparatuur          
• 4 slaapkamers en luxe badkamer
• Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 178 m2

 POTGIETERSTRAAT 40 ZANDVOORT
• In “Oud Noord” gelegen keurig verzorgde 20er jaren 
 tussenwoning met voor- en achtertuin 
• Comfortabele woonkamer met houten vloerdelen en 
 een moderne open keuken in hoekopstelling
• 1e verdieping: 2 slaapkamers en badkamer
• 2e verdieping (via vaste trap): zolderkamer met dakraam 
• Woonopp. ca. 90 m2, perceelopp. 107 m2

Vraagprijs � 498.000,-Vraagprijs � 249.000,-

 J. VAN HEEMSKERCKSTRAAT 67 ZANDVOORT
• Dit goed onderhouden 3-kamerappartement op de 4e,   
 tevens hoogste etage met lift is ideaal gelegen!
• De woonkamer heeft prachtig zeezicht, gas openhaard   
 en een ruim balkon op het ZW, L-vormige keuken
• 2 slaapkamers en een moderne badkamer
• De inpandige garage wordt separaat aangeboden
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs � 309.000,- appartement
   � 37.500,- garage

DIT OBJECT VAN BINNEN BEKIJKEN?

WWW.CVL.NU



van mening dat de 
baan circa één meter 
(!) te laag ligt waar-
door er gevaar voor de water-
kering zou kunnen ontstaan! 
Toen de provincie vergunning 

Tijdens de opening van de herplaatste dorpspomp in het 
Gasthuishofje op woensdag 21 november had het ouder-
wetse wijsje zeker goed geklonken. Wethouder Wilfred 
Tates waagde zich niet aan de zangkunst maar droeg een 
klein gedicht voor, uiteraard over een oude pomp. Onder 
het toeziend oog van de huurders van het Gasthuishofje 
en Rotary afdeling Zandvoort, zwengelde interim direc-
teur woningbouwvereniging EMM Theun Oosterhuis kor-
daat het heldere grondwater uit de nieuwe dorpspomp. 

Geldig t/m zondag 2 december

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Poesta	brood,	lekker	donker	€ 1.10 
•	Oliebol	naturel	€ 0.80
•	Oliebol	appel/rozijn	€ 0.80
•	Appelbeignets	€ 1.50

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

door Nel Kerkman

De dorpspomp is een dupli-
caat van de dorpspomp die 
in 1991 door Rotary afdeling 
Zandvoort was geschonken 
en destijds een plekje vond 
op het Gasthuisplein. Tijdens 
de herinrichting van het plein 

Maar tenslotte was het het 
wachten waard en zijn de 27 
bewoners erg blij met de her-
plaatsing van de replica in hun 
mooie en knusse hofje. Van de 
zomer zal de pomp veelvuldig 
als watervoorziening gebruikt 
worden voor de vele bloembak-
ken en planten die de binnen-
tuin sieren. 

Feestelijk
Na de opening was het feest. 
De bewoners hadden het 
Zandvoorts Gemengd Koper 

ensemble uitgenodigd om bij 
een lekker glaasje Glühwijn en 
gesponsorde bitterballen en-
kele Oudhollandse levensliede-
ren te komen zingen. Daarbij 
werd natuurlijk het liedje ‘twee 
emmertjes water halen’ niet 
vergeten. Drie heerlijk warme 
vuurkorven verhoogden de 
stemming van het ‘Hofjes’ 
buurtfeest. De dorpspomp 
heeft na veel omzwervingen 
een goed en vooral veilige 
plaats gevonden. De buurtbe-
woners zullen hem koesteren. 

Twee emmertjes water halen

Nieuw in ons assortiment:
Div. Sinterklaas marsepein 
100% amandelspijs
Div. soorten Pepernoten
Div. soorten Sinterklaas 
chocolade
Speculaasstaaf, Banketstaaf, 
Speculaasbrokken en 
Amandelspeculaas

1111

De Mannetjes
Nieuwe dorpspomp

‘Nu nog het Gasthuisplein 
herinrichten en de oude 

dorpskern is weer in ere hersteld’

is de pomp verwijderd met de 
bedoeling deze op een minder 
vandalismegevoelige plek (het 
Gasthuishofje) te plaatsen. Het 
cadeau van de Rotary heeft de 
verhuizing naar het hofje niet 
goed doorstaan en daarom be-
sloot de Gemeente een nieuwe 
pomp te laten maken. 

Goede plaats
Het heeft even geduurd voor-
dat de nostalgische dorps-
pomp uiteindelijk geplaatst 
kon worden, omdat het mate-
riaal uit China moest komen. 

Zandvoortse 
Courant 

Actueel P5 Feestmarkt
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Actueel P7 Bouwplannen natuurgebied
Cultuur P15 De Babbelwagen

Sport P23 Futsal

Auto Strijder
Zandvoort De nieuwe busbaan die langs de boulevard Bar-

naart loopt, is de afgelopen week over een lengte 
van circa 75 meter gesloopt. De baan, die aanslui-
ting moet krijgen met de Zeeweg, is pas sinds drie 
jaar in gebruik. Kapitaalvernietiging zou men zeg-
gen. Helaas, noodgedwongen kan de provincie niet 
anders handelen.

Busbaan gedeeltelijk gesloopt

De provincie Noord-Holland 
moet het stuk slopen in 
opdracht van hoogheem-
raadschap Rijnland. Bij het 
alwetende en almachtige 
hoogheemraadschap is men 

voor de verlenging aanvroeg, 
kreeg het door dit standpunt 
nul op rekest. Door deze sloop 
wordt de provincie op hogere 
kosten gejaagd. Bij de plannen 
voor de rotonde op de Kop van 

de Zeeweg, die na de opening 
van de busbaan zijn gemaakt, 
is hier geen rekening mee ge-
houden. Of door dit werk de 
planning niet gehaald zal wor-
den is niet bekend.

Onder toeziend oog van wethouder Wilfred Tates, 
zwengelt Teun Oosterhuis (EMM) voor het eerst de nieuwe dorpspomp

Gedeelte busbaan in puin
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Column

is er een ‘ongelovige’ in de 
familie. Kleindochter Steffie 
zat verleden jaar net op het 
randje van ‘echt of niet echt’. 
Haar wantrouwen sloeg toe 
toen sommige dingen wel 
erg toevallig waren. Leg een 
zevenjarig kind maar eens 
uit waarom Sinterklaas in 
Zandvoort én in Leek kan 
zijn? Hoe kan een cadeau in je 
schoen zitten terwijl de open 
haard brandt? Dan helpt zelfs 
het grote smoezenboek niet 
meer en moet je haar ver-
tellen dat ze niet klein maar 
groot is.  

Ik weet nog dat ik voor het di-
lemma stond om mijn kinde-
ren te vertellen dat Sinterklaas 
(n)ooit bestaan heeft. De 
oudste had haar twijfels bij 
de ontdekking dat haar va-
der mogelijk zwarte Piet was 
geweest. De zwarte schmink 
zat nog achter zijn oren. Maar 
de smoes over een ‘hulppiet’ 
werd geaccepteerd. Het ver-
haal werd moeilijker toen ik 
met de kinderen per trein 
naar een Sinterklaasfeest in 
Amsterdam ging. Op de te-
rugreis naar Zandvoort stapte 
Sinterklaas uit dezelfde trein. 
Dag Sinterklaasje! 

Gisteren belde mijn ‘gelovige’ 
kleindochter en brabbelde 
onsamenhangende woord-
jes. Het ging over Sinterklaas 
en zijn paard, verder was onze 
communicatie ver te zoeken. 
Met het zingen van ‘bonne, 
bonne,’ namen we afscheid. 
Heerlijk dat goedgelovige 
gedoe. Daarom vind ik het 
vreselijk dat Sinterklaas on-
dergesneeuwd wordt door 
de kerstman. Steeds eerder 
zie je verlichte tuinslangen 
in tuinen en straten. Leuke 
Sinterklaasetalages zijn met 
een kerstkaarsje te zoeken. De 
chocoladeletter en peperno-
ten liggen broederlijk naast 
de kerstkransen. Laten we met 
z’n allen een oer Hollandse tra-
ditie in ere houden. Gelukkig 
speelt het Zandvoortse caril-
lon ‘Sinterklaasje kom maar 
binnen met je knecht’. Een 
prima initiatief!

Nel Kerkman

Volgens mij…

Cartoon  Hans van Pelt

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 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:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl 
06-1139 1478
(tevens nabezorging)

Uitgever:
Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl
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Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha
Tijdelijk Geref. Kerk, Julianaweg/Emmaweg
www.aap-parochies.nl 
10.30 uur pastor C. van Polvliet            
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
www.Adventskerk.com
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur de heer B. Blans

Kerkdiensten

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 

Met verslagenheid hebben de gemeenteraad,
het college van Burgemeester en Wethouders,
het management en de medewerkers van de gemeente
Zandvoort kennisgenomen van het overlijden van

Willem (Wim) Paap

Wim is 23 juni 1975 bij de gemeente Zandvoort in
dienst gekomen als medewerker reiniging en 
algemene dienst bij de afdeling Reiniging en Groen.
Wij hebben Wim leren kennen als een kundig en 
bescheiden vakman, met een grote betrokkenheid  
bij zijn werk.
Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het 
verwerken van dit grote verlies.

De gemeenteraad
Het college van Burgemeester en Wethouders
Het management
De medewerkers

Zandvoorter 
van het jaar 2007 

Inleveren voor 6 december:

Mijn keuze voor de Zandvoorter 
van het jaar 2007 is:
Naam:
Adres + postcode:
Telefoonnummer:
Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt 
voor de titel:

Naam van de inzender: 
Adres + postcode:  
Telefoonnummer:
Handtekening: 

Opsturen: Jury Zandvoorter van het Jaar, 
Hogeweg 39-1, 2042 GE Zandvoort of 
e-mailen: jury@zandvoortsecourant.nl  waarop 
ook uw motivatie, naam en adres staan.

Laatste week om uw 
kandidaat te nomineren!

Het gesprek van de dag  

College wordt aangeraden huiswerk opnieuw te doen

De opkomst van de Zandvoortse burgers was niet groot bij de 
eerste ‘dag van de dialoog’ op 21 november. Kwam het omdat 
het tijdstip niet goed gekozen was of is het meer, onbekend 
maakt onbemind? Wie zal het zeggen. Maar ondanks de klei-
ne groep was de intentie aan de lunchtafel in het Zandvoorts 
Museum er niet minder om. Het thema van de samenspraak 
was ‘respect’. 

De commissie Raadszaken heeft het agendapunt Integrale 
Parkeervisie in eerste instantie niet voor een advies aan de 
raad aangenomen. De standpunten van de diverse fracties 
lagen niet eens zoveel uit elkaar. Men was het eens dat er zo-
veel onduidelijkheid is dat het college, ondersteund door een 
aantal zeer bruikbare adviezen uit de commissie, een ander 
voorstel zal moeten doen. 

door Nel Kerkman

De dag van de dialoog is na de 
aanslagen van 11 september 
2001 (New York) in Rotterdam 
ontstaan en heeft als doel om 
met iemand in gesprek te ko-
men die je niet of nauwelijks 
kent. Tijdens deze ‘dag van 
de dialoog’ gaat het gesprek 
over een landelijk gekozen 
thema.

Zandvoort
Dit jaar was de gesprekskring 
voor het eerst in Zandvoort 
georganiseerd. Om 12.00 uur 
startte in de bovenzaal van het 
Zandvoorts Museum de eerste 
zitting waarna in de namid-

Fred Kroonsberg (PvdA) beet 
het spits af. De sociaalde-
mocraat zei dat er voor de 
inwoners van de diverse wij-
ken een voorrangspositie 

ste door gebrek aan belang-
stelling niet door. Misschien 
een idee om, net zoals bij de 
buurgemeenten, de middel-
bare schooljeugd deze dag in 
het raadhuis uit te nodigen 
om met de burgemeester of 
enkele raadsleden gezamen-
lijk in dialoog te gaan?

Respect
Aan de museumtafel wa-
ren niet alleen mensen uit 

de eigen bewoners in het 
zomerseizoen, waardoor zij 
na hun werk hun auto in an-
dere buurten moeten zetten. 
Ook brak Kroonsberg een lans 
voor een parkeergarage onder 
het Stationsplein. Eveneens is 
hij van mening dat een hoop 
problemen opgelost kunnen 
worden als het parkeerterrein 
in zuid beter bewaakt en ver-
licht zal worden.

Willem Paap (SP) wil graag een 
parkeertijd van een kwartier 
invoeren: “Dan kan men even 
snel iets halen of wegbren-
gen en hoeft men niet voor 
een langere, onbenutte, par-
keertijd te betalen.” Astrid v.d. 
Veld (GBZ) vond dat er te wei-
nig reacties van Zandvoorters 
op de integrale parkeervisie 
zijn binnengekomen. Zoals 
zij in deze krant al meldde 
zijn er in de wijken te weinig 
parkeerplaatsen en zouden er 
door creatief denken zomaar 
een fors aantal extra plekken 
gecreëerd kunnen worden.

Gert-Jan Bluijs (CDA) ziet, 
evenals vele anderen, niets 
in het invoeren van kraskaar-
ten voor bezoekers. Ook wil-
len de christendemocraten 
af van de behoorlijke verho-

dag in het Wim Gertenbach 
College de andere sessie was 
gepland. Helaas ging deze laat-

moet worden geboden ten 
opzichte van de toeristen. 
Met name de wijk rondom de 
Brederodestraat heeft bijna 
geen parkeerplaatsen voor 

Zandvoort maar ook uit 
Haarlem en Lisse aangescho-
ven. Tijdens de lunch werd de 
dialoog aangegaan over het 
onderwerp ‘respect’. De me-
ningen liepen uiteen: de een 
vond respect bij de opvoeders 
van het kind horen, de ander 
meende dat tegenwoordig 
een vrije opvoeding beter is 
en dat de ‘u vorm’ afstand 
schept. Ook werd er gespro-
ken waarom jeugdigen niet 
of nauwelijks in de bus, trein 
of tram voor oudere mensen 
opstaan. En gaat bijvoorbeeld 
de gemeente met respect om 
met zijn burgers en uiteraard 
ook vice versa? En waar ligt 
de grens? Tenslotte rondde 
gespreksleidster Monique van 
Haffen de bijeenkomst af met 
de slotconclusie dat het een 
zinvolle dialoog was geweest 
met veel respect voor elkaar. 
Verder sprak ze de wens uit 
dat volgend jaar in Zandvoort 
nog meer animo zou zijn voor 
deze speciale dag.

ging van de parkeertarieven 
die de bouw en exploitatie 
van de parkeergarage in 
het Louis Davids Carré zou-
den moeten bekostigen. Hij 
pleitte voor een geheel BEL-
regime in zuid. Bruno Bouberg 
Wilson (OPZ) ziet niets in het 
plan om de Hogeweg en de 
Brederodestraat een PAP-
gebied te maken. De woord-
voerder van de ouderenpartij 
wil wel graag de parkeertijd 
voor bezoekers verlengen 
maar dan moet die vergun-
ning ook duurder worden. 

Ook de VVD was buitenge-
woon kritisch naar het college. 
Volgens Hans Drommel heeft 
zijn fractie behoorlijke beden-
kingen tegen het voorgesteld 
plan en is het nog niet rijp 
voor een raadsvoorstel. Een 
mening die door bijna de hele 
commissie gedeeld werd. 

Omdat de voorzitter een strak 
tijdschema hanteerde zal de 
tweede termijn, voorafge-
gaan door het antwoord in 
eerste termijn van wethou-
der Wilfred Tates en gevolgd 
door een tweede termijn van 
de insprekers, op de agenda 
staan van de eerstkomende 
vergadering.

Matige belangstelling voor de Dag van de Dialoog



4 5

Zandvoortse Courant • nummer 48 • 29 NOVEMBER 2007

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)

Donkere dagen 
voor Kerst
Een gewaarschuwd mens 
telt voor twee. In de politie-
berichten stond de volgende 
tip: “In heel de regio zal de 
aankomende periode extra 
worden gecontroleerd op 
het voeren van verlichting 
tijdens het fietsen.” Hoe vaak 
gebeurt het niet dat fietsers 
zonder verlichting rijden? 
Vooral in de aankomende 
donkere periode, met slecht 
weer, wind en regen, is het 
erg belangrijk om als fietser 
goed zichtbaar te zijn voor 
het overige verkeer. Beter een 
nieuw lampje kopen dan een 
bekeuring krijgen.

Handhaven
Wie zeker in aanmerking ko-
men voor een bekeuring zijn 
de bromfietsers die op het 
voor hen verboden fietspad 
van de oude trambaan rijden. 
De heer Heiligers is al maan-
den bezig om deze gevaar-
lijke situatie te bestrijden. 
De eigengemaakt borden 
die hij plaatst worden kapot 
gemaakt en praten met de 
eigenaren van de brommers 
helpt niet. Ook de vele bezoe-
ken aan de politie mochten 
niet baten. Het fietspad met 
het wettelijke bordje ‘verbo-
den te brommen’ wordt nog 
steeds als racebaan gebruikt. 
Handhaven is nog steeds niet 
van toepassing. Zou het niet 
in combinatie kunnen met 
de verlichtingscontrole?

Kunsteducatie

Vorige week donderdagmid-
dag was het in het Zandvoorts 
museum een drukte van jewel-
ste. De stilte werd met lachen-
de kinderstemmen doorbro-
ken. De reden was een bezoek 
van de groepen 7 en 8 van de 
Oranje Nassauschool. De leer-
lingen kregen van kunstenares 
Marianne Rebel kunsteducatie 
over de hedendaagse cultuur. 
Tijdens de uitleg zaten de kin-
deren lekker op de grond en 
luisterde met belangstelling 
naar de uitleg. Ook kregen ze 
van een medewerkster van het 
museum een rondleiding. Een 
goed initiatief, want het heden 
maar ook het verleden van 
Zandvoort moet doorgegeven 
worden aan de toekomst van 
Zandvoort.

Zandvoorter van het jaar
Kennelijk heeft het jaarlijkse 
initiatief ‘Zandvoorter van 
het jaar’ van deze krant ook 
het Haarlems Dagblad geïn-
spireerd. Zelfs de procedure 
is overgenomen. Onze actie 
gaat natuurlijk gewoon door! 
U hebt nog tot 6 december de 
tijd om een kandidaat te no-
mineren (zie inschrijfstrookje 
elders in de krant) die volgens 
u het verdient om eens in het 
zonnetje te worden gezet. 
De kandidaat moet wel in 
Zandvoort wonen.

Struinen in de duinen
Het waterwingebied van Het 
Waternet (AWD) behoort al 
150 jaar toe aan de gemeente 
Amsterdam. Dit unieke na-
tuurgebied heeft een rijke 

flora en fauna en is een pa-
radijs voor natuurliefheb-
bers. Door een natuuront-
wikkelingsproject worden 
de duinverstuivingen van 
vroeger weer toegelaten en 
dat komt weer ten goede 
aan bijzondere planten en 
dieren. Wilt u eens meelopen 
met een wandeling door de 
duinen dan is dit op zon-
dag 9 december mogelijk. 
Wie weet misschien wel in 
een winters landschap. Het 
vertrekpunt is bij de ingang 
Oase de wandeling duurt 
1,5 uur. Voor meer info, bel 
025-2424866.

Kerstmarkt
Wat was het slecht weer bij 
de feestmarkt afgelopen 
zondag in het dorp. Bent 
u nog op zoek naar leuke 
kerstcadeau’s en wilt u 
overdekt shoppen? Dat kan 
op 12 december  bij Nieuw 
Unicum, Zandvoortselaan 
165 te Zandvoort. Van 10.30 
tot 16.00 uur staan de kra-
men klaar met zelfgemaakte 
kerststukjes, cadeauartike-
len, etenswaren als bijv. soep 
en glühwein. Verder is er een 
kerstbomenverkoop en een 
workshop chocolade maken 
(Willemsen uit Zandvoort). 
Nieuw Unicum is met bus 
80 makkelijk te bereiken.

Jarige job
Dit jaar is het alweer 85 jaar 
geleden dat de Zandvoorste 
Reddingsbrigade is opge-
richt.  Om dit feestelijke feit 
te vieren organiseert de ZRB 
op vrijdag 21 december een 
film en foto avond betref-
fende authentieke beel-
den van de Zandvoorste 
Reddingsbrigade door de 
decennia heen. De avond 
in De Krocht begint om 
19.00 uur en zal worden 
gepresenteerd door Pieter 
en Ankie Joustra in samen-
spraak met Cor Draijer. 
De organisatie verzoekt u 
vriendelijk om bij deelna-
me u voor 10 december op 
te geven bij Lars Carree, tel. 
06-50221383.

De ondernemers 

heten Sinterklaas 

van harte welkom 

in Zandvoort

Ook de Sint komt
bij Bluijs langs!

50

Toko Bintang Catering,
Indonesische en Global Kitchen

Evenementen, Party’s, Bedrijfsrestaurants, Privé, Kerst en nieuwjaar.
Haltestraat 34 - 2042LN Zandvoort. Tel.: 023-5712800 / 06-52014060, tokobintang.nl.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
Geldig vanaf heden t/m 31 december 2007
of zolang de voorraad strekt.

GELDT VOOR 
DE DAMES SERIES:
* CHIC
* DOUBLE COMFORT
* SENSATION
* HOT HIPS (LACE/LIGHT)

GELDT VOOR 
DE HEREN SERIES:
* ACTIVE
* LIVE
* SPIRIT

De hint van Sint:
Mooie geschenkverpakkingen

Voor de kinderen 
leuke schoencadeautjes

Nu ook:
3 pakken Pampers € 25,50 met gratis
Fisher Price poppetjes t.w.v. € 7,99!

Haltestraat 10 E • 2042 LM  Zandvoort
Tel.: 023-5732268

SINTERKLAAS TIP:
* originele van Bommel sokken
* Björn Borg paraplu ( groot en klein)
* mooie leren dames/heren riem

Wij wensen U een gezellige pakjes avond!

Grote Krocht 23 
tel: 023-5735002

Schoffies Outlet!
Start uitverkoop!

2 halen - 1 betalen!

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

Restaurant
De Heeren 

van Zandvoort

ZEESTRAAT 36 TEL. 023-5734001

DE HEEREN VAN ZANDVOORTRestaurant
De Heeren 

van Zandvoort
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En laat u verrassen door de Sinterklaas

ZET DE VOERBAK VAN UW HUISDIER

Dobey Helpt Sinterklaas

5 december t/m 9 december
surprise week iedere dag 3 gangen

verrassings menu voor € 20,07 .

Winterse feestmarkt helaas dupe 
van het onstuimige weer

Wat een spetterend evenement had moeten zijn, is helaas 
grotendeels in het water gevallen door de stormachtige wind 
en de vele buien. Een grote teleurstelling voor de organisatie, 
de standhouders en het publiek. De naam Ferry ‘Mooiweertje’ 
Verbruggen werd jammer genoeg deze keer niet bewaarheid.

’s Morgens vroeg was al dui-
delijk dat van de beloofde 200 
kramen er slechts de helft 
bezet zouden worden. Ook 
konden de kinderen geen ge-
bruik maken van de klassieke 
draai- en zweefmolen of het 
bungeejumpen. De aanwezig-
heid van Sinterklaas en vele 
zwarte Pieten maakte echter 
veel goed. Het zangkoor Just 
for Fun kon zich nog enigszins 
aan elkaar warmen op het po-
dium op de hoek van de Grote 
Krocht en de vier muzikanten, 
die met nostalgische liedjes en 
in fraaie kledij gestoken door 
de straten liepen, kregen te-
recht veel belangstelling.

De marktkramen
Veel van de wel opgekomen 
standhouders, vooral die op 
de Prinsesseweg, gaven er 
door het koude, gure weer, 
vroeg de brui aan en waren om 
14.00 uur al vertrokken. Des te 
meer complimenten en petje 
af voor de letterlijk standhou-
dende kooplui, die een leuke 
afwisselende sortering aan 
de man probeerden te bren-

gen. Een nouveauté kon men 
aanschaffen voor € 75, na-
melijk de thans behoorlijk in 
het nieuws zijnde nepsigaret. 
Men krijgt geen teer binnen, 
de rook bestaat uit waterstof 
en afhankelijk van de behoefte 
kan men de nicotinehoeveel-
heid toevoegen. Bij een echte 
kabouter kon het koukleumen-
de publiek de handen warmen 
via een heerlijk houtvuur. De 
grappige paddestoelenstoel-
tjes voor de kinderen bleven 
helaas onbenut. Heerlijke kaas 
was afkomstig van geitenboer-
derij Eureka uit Woudenberg 
en verrukkelijke chocolade 
van de nieuwe winkel in de 
Haltestraat. Opvallend was 
het ontbreken van feestelijke 
kledingkramen en was het 
assortiment kerstspullen niet 
groot, maar wel origineel.

Hopelijk kan Zandvoort vol-
gend jaar weer een aantal 
keren genieten van deze 
feestmarkten onder prima 
weersomstandigheden. Dit 
initiatief verdient dat ten 
volle.

Jazz in De Krocht met Sylvi Lane
Wegens onvoorziene omstandigheden heeft zangeres Joke 
Bruijs haar eerder aangekondigde optreden van 2 december 
moeten annuleren. Haar plaats zal worden ingevuld door een 
andere fantastische jazz-zangeres, Sylvi Lane.

Het trio Johan Clement vormt 
voor dit concert weer de basis. 
De veelzijdige zangeres Sylvi 
Lane valt op door haar eigen-
zinnige interpretaties en com-
posities. In recensies van haar 
laatste CD ‘In the Palm of my 

Hand’ werd zij vergeleken met 
Betty Carter en Julie Andrews. 
Sinds 1987 is Sylvi Lane zangdo-
cent aan het Conservatorium 
van Amsterdam.
De Krocht, aanvang 14.30 uur, 
toegang €12. 

Troosteloze Kerkstraat
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Het vernieuwde interieur heeft 
een open karakter gekregen 
met veel rekken aan de muren, 
waardoor de winkel dubbel zo 
ruim oogt. Ook is er fraai ge-
werkt met verschillende licht-
bronnen en kleuren. Een grote 
aanwinst is de oogmeetkamer, 
die thans ook goed toeganke-
lijk is voor rolstoelen. Slinger 
heeft jarenlange opleidingen 
achter de rug voor de diverse 
onderdelen van het opticien-
vak, te weten vier jaar optiek, 
twee jaar opmeetkunde en 
eveneens twee jaar voor con-
tactlenzen. Ook kan men hier 
de oogdruk laten opmeten. 
“In tegenstelling tot vroeger 
verwijzen juist de oogartsen 
graag door naar vakkundige 
opticiens voor het bepalen van 
de brilsterkte. Wij nemen vol-
doende de tijd voor de scree-
ning en controles”, aldus een 
zeer rustig ogende vakman.

Topmerken
Wie door de zaak loopt, ziet een 
veelvoud aan brilmonturen van 
topmerken, waaronder Dolce 
& Gabana, DKNY, Givenchy, 
Ray Ban, Gucci, Cartier (exclu-
sief bij Slinger verkrijgbaar!), 
Dior en Chopard.  “Inderdaad 
zitten wij in het iets duurdere 
segment. Het duurste artikel is 
een 18 karaats gouden Japans 
montuur, waarvoor men  

€ 1425 moet neerleggen, maar 
u kunt bij ons ook al terecht 
voor een montuur, compleet 
met glazen, voor € 120!”, ver-
duidelijkt hij. Er is tevens een 
enorme keuze aan modieuze 
en klassieke zonnebrillen van 
bovenstaande merken.

Heel apart
Heel bijzonder zijn de bicolor 
glazen van het merk Novocel 
(ook uitsluitend hier te koop) 
en voor diegenen, die regel-
matig willen wisselen en het 
montuur willen aanpassen 
aan de kleding: ga eens in-
formeren naar het Italiaanse 
merk Click 12. Alles bestaat uit 
losse nylon onderdelen, zoals 
veren, neus, neusbrug, oortjes, 
in vele kleuren en dessins, die 
heel individueel aan elkaar 
geklikt worden. Heel apart en 
u bent verzekerd van een mo-
derne bril, die niemand anders 
heeft!

Mocht men voor de feestdagen 
nog een bijzonder geschenk 
willen geven, denk dan eens 
aan een prachtige toneel- of 
verrekijker. Een fraaie loep kan 
in deze donkere dagen wellicht 
ook een uitkomst zijn. Kortom, 
een bezoek aan Slinger Optiek 
kan letterlijk en figuurlijk een 
eye-opener zijn! Grote Krocht 
20A, tel. 5714395.

De Grote Krocht is weer een mooie zaak rijker geworden! De 
oudste opticienzaak van Zandvoort heeft in oktober jongst-
leden een fikse verbouwing ondergaan en dat is te zien. Ton 
Slinger: “In 1960 is mijn vader de zaak al gestart, waarvan de 
eerste twee jaren in de Poststraat. Daarna zijn wij verhuisd 
naar de Krocht, waar wij over ruim twee jaar ons vijftig jarig 
bestaan hopen te vieren!”

door 
Erna Meijer

Slinger Optiek

• De leukste courtage van Nederland *; 
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ‘s avonds;
•	 No Cure, No Pay;
•	 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

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

Dr. J.G. Mezgerstraat 131  Zandvoort

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

De Ruyterstraat 17  Zandvoort

Vraagprijs: € 398.000,- k.k. 

Witte Veld 71  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 598.000,- k.k.

•	 Royaal	4-kamer	hoekappartement	met	balkon	
op	het	zuiden	en	panoramisch	uitzicht	over	
Zandvoort!

•	 Gelegen	op	de	2e	verdieping	(=3e	woonlaag)	van	
appartementencomplex	“Mezgerstede”	op	100	
mtr	afstand	van	het	strand;

•	 Royale	living	met	open	keuken	en	toegang	tot	
balkon,	luxe	open	keuken	vzv	div.	inbouwappa
ratuur,	eenvoudige	badkamer	met	doucheruimte	
en	wastafel,	3	slaapkamers;

•	 Het	appartementencomplex	beschikt	over	een	lift;	
•	 Parkeerplaats	te	huur	op	parkeerterrein	aan	ach
terzijde	appartementencomplex;

•	 Appartement	is	volledig	gelijkvloers	(geen	drem
pels);

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	235	m³.
Vraagprijs:
€ 259.000,- k.k.   

•	 Sfeervolle	en	ruime	halfvrijstaande	woning	
met	aanbouw,	besloten	voor-,	zij-	en	achtertuin	
met	achterom	en	oprit	voor	twee	auto’s!

•	 Gelegen	op	een	perceel	van	maar	liefst	415	m²	in	het	
geliefde,	rustige	“Park	Duijnwijk”;

•	 Begane	grond:	o.a.	tuingerichte	living	met	erker,	
zitgedeelte,	eetgedeelte,	openslaande	deuren	naar	de	
voor	en	achtertuin,	luxe	open	keuken	vzv	div.	inbou
wapparatuur	en	open	verbinding	naar	aangrenzende	
aanbouw	met	(thans)	2e	zitgedeelte;

•	 1ste	verdieping:	moderne	badkamer	met	douchecabine,	
ligbad,	2e	toilet	en	wastafelmeubel,	3	slaapkamers	
(voorheen	4);

•	 2e	verdieping:	ruime	overloop/berging	en	1	slaapkamer;
•	 Voortuin	op	het	zuiden	gelegen	en	royale,	besloten	
achtertuin	met	achterom	op	het	noorden	gelegen;

•	 Een	woning	met	veel	mogelijkheden,	ook	bijzonder	
geschikt	voor	kantoor/praktijk	aan	huis!

•	 Woonoppervlakte	ca.	150	m²,	perceel	415	m²,	inhoud	
ca.	360	m³.

NIEUW

Verzetsplein 56 Zandvoort

•	 Sfeervolle	en	luxe	afgewerkte	4-kamer	maisonnette	met	privé-parking,	2	terras-
sen	en	uniek	uitzicht	over	een	grote	binnentuin	met	waterpartij!

•	 Gelegen	op	de	begane	grond	en	1ste	verdieping	van	appartementencomplex		
“Korinthe”	in	het	hart	van	“Park	Duijnwijk”,	in	een	autoluwe,	kindvriendelijke		
woonomgeving;

•	 Speels	ingedeelde	living	met	uitzicht	over	waterpartij	en	toegang	tot	terras,	open	
verbinding	naar	luxe	semiopen	keuken	(vzv	div.	inbouwapparatuur)	met	eetkamer,	
moderne	badkamer	met	douchecabine,	wastafel	en	design	radiator,	2	slaapkamers	
met	toegang	tot	2e	terras;

•	 Beide	terrassen	staan	middels	trap	in	verbinding	met	elkaar	en	zijn	op	het	oosten		
gelegen	met	uitzicht	over	binnentuin	met	waterpartij;

•	 Ingericht	met	gebruik	van	hoogwaardige	materialen	en	uitstekend	onderhouden;	een	
maisonnette	om	direct	te	betrekken!

•	 Woonoppervlakte	ca.	95	m²,	inhoud	ca.	230	m³.

NIEUW

Vraagprijs: € 274.500,- k.k. 

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

•	 Deze	moderne,	riante	drive-in	woning,	bestaande	uit	4	(!)	woonlagen,	beschikt	
o.a.	over	een	luxe	keuken,	een	luxe	badkamer,	4	slaapkamers,	een	“hemelka-
mer”	op	de	bovenste	verdieping	met	een	ruim	balkon	rondom	met	zicht	op	zee	
en	een	besloten	achtertuin!	

•	 Rustig	gelegen	op	50	meter	afstand	van	de	boulevard	en	het	strand	van	Zandvoort;
•	 Beg.	grond:	entree,	royale	hal,	berging/bijkeuken	met	toegang	tot	achtertuin,	1	slaap
kamer,	garage;

•	 1ste	verdieping:	riante	Lvormige	woonkamer	met	o.a.	fraaie	Jatoba	houten	vloer,	
separaat	zitgedeelte,	eetgedeelte	en	toegang	tot	luxe	open	keuken	voorzien	van	div.	
inbouwapparatuur,	modern	toilet	met	fontein;

•	 2e	verdieping:	3	slaapkamers,	luxe	badkamer	voorzien	van	ligbad,	sep.	douchecabine,	
2e	toilet,	RVS	design	radiator	en	fraai	vormgegeven	natuurstenen	wastafel	met	dubbele	
spoelbak;

•	 3e	verdieping:	hier	bevindt	zich	de	zgn.	“Hemelkamer”	(evt.	5e	slaapkamer)	met	opensl.	
deuren	naar	balkon	rondom;

•	 Ervaar	tijdens	een	bezichtiging	de	mogelijkheden	die	deze	woning	te	bieden	heeft!	
•	 Woonoppervlakte	ca.	145	m²,	perceel	89	m²,	inhoud	ca.	350	m³.

Woonwijk in beschermd natuurgebied?

door Joop van Nes jr.

De voorzitter, drs. W. Holt-
huizen, reageert in een 
brief aan het college van 
Bloemendaal op een artikel 
dat op 13 oktober in een regi-
onaal dagblad had gestaan en 
waarin de plannen van de ont-
wikkelaar uit de doeken werd 
gedaan. Holthuizen schrijft 
zeer ontdaan te zijn omdat 
nog maar enkele jaren gele-
den er beleid is ingezet dat 
het onttrekken van water uit 
het gebied van het Nationaal 
Park juist moet stoppen. 
“Eveneens zijn wij zeer ver-
ontrust dat de basis voor de 
plannen van Cobraspen het 
PWN-terrein, het zogenaam-
de Zandwaaier complex aan 
de Zeeweg te Overveen, is. Dit 
terrein maakt deel uit van het 
gebied dat ministerieel is aan-
gewezen als nationaal park en 
behoort daarom beschermd te 
worden. Het is onderdeel van 
de verbinding tussen het zui-
delijk van het terrein gelegen 
natuurgebied de Zanderij en 
de ten noorden daarvan ge-
legen Kennemerduinen en is 
gelegen binnen de Europese 
Habitat Contour”, verduidelijkt 
Holthuizen.

Inmiddels schijnt Cobraspen 
de daad bij het woord ge-
voegd te hebben en is via Riso 

Vastgoed BV en Nederlands 
Monumenten Bezit een bouw-
aanvraag gedaan tot verbouw 
en uitbreiding van de bestaan-
de bebouwing op het terrein 
en tot volledige nieuwbouw 
van 4 gebouwen plus parkeer-
kelders. “Het zal duidelijk zijn 
dat uitvoering daarvan het ge-
hele terrein verandert in een 
bebouwd wijkje midden in een 
natuurgebied. Dat moet even-
eens worden voorkomen. Ook 
mag sterk worden getwijfeld 
aan de bedoeling van de ini-
tiatiefnemer. Een project- an-
nex vastgoedontwikkelaar die 
in water gaat en daarvoor ge-
bouwen verbouwt en bouwt 
die spreekwoordelijk gezegd 
in een handomdraai kunnen 
worden omgebouwd tot schit-
terende, in een beschermd 
natuurgebied gelegen woon-
appartementen, inclusief 100 
ondergrondse parkeerplaat-
sen, moet grote vragen op-
roepen. In ieder geval bij ons!”, 
reageert Holthuizen furieus.

Holthuizen voelt zich gesterkt 
door de unanieme uitspraak 
van Provinciale Staten (PS) van 
Noord-Holland, eigenaren van 
PWN, dat het terrein volledig 
in handen van PWN moet blij-
ven totdat door de gemeente 
Bloemendaal een toekomst-
visie voor dit terrein is ont-
wikkeld die de instemming 

heeft van de provincie. Dat 
is tot op heden nog niet het 
geval en Holthuizen verzoekt 
uitdrukkelijk zijn argumenten 
in de besluitvorming rondom 
de toekomstvisie mee te ne-
men. Wanneer de gemeente 

Bloemendaal dui-
delijkheid zal ver-
schaffen is onbe-
kend.

De Bloemendaalse 
politiek volgt de 
zaak op de voet. 
De gemeenteraad 
heeft zich sinds de 
zomer van 2006 be-
ziggehouden met 
het bestemmings-
plan voor het ge-
beid Brouwerskolk, 
waarin het gelegen 
is. In de zomer van 
2006 werd op voor-
stel van het college 
door de raad een 
voorbereidings-
besluit voor dit 

gebied genomen, wat bete-
kent dat het lopende bestem-
mingsplan in afwachting van 
een nieuw bestemmingsplan 
wordt bevroren. De raad heeft 
vervolgens in maart 2007 op 
voorstel van de VVD unanieme 
uitgangspunten voor de inde-
ling van dit gebied aangeno-
men.

De vraag is echter of Cobra-
spen, of wie daarvoor in de 
plaats treedt, wel een drink-
waterleidingbedrijf is. Het 
bestemmingsplan geeft aan 
dat op het terrein van het 
PWN een drinkwaterleiding-
bedrijf mag worden gevestigd 
dat 25% van de grond mag 
bebouwen. Wordt hiermee 
een openbare nutsfunctie 
bedoeld of is ook een parti-
culiere exploitant, die op een 
commerciële basis peperdure 
flesjes water wil bottelen, 
mogelijk? De Bloemendaalse 
VVD vindt dat in dit kwetsbare 
natuurgebied hoogstens een 
openbaar nutsbedrijf de rech-
ten kan claimen die aan een 
drinkwaterleidingbedrijf zijn 
verbonden.

Bij het ter perse gaan hadden 
het college van Bloemendaal 
en de oppositie in de raad (nog) 
niet gereageerd op de vra-
gen die door de Zandvoortse 
Courant gesteld werden.

Bij de stichting Vrienden van het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland is grote onrust ontstaan door de aanvraag bij de ge-
meente Bloemendaal van een projectontwikkelaar om water 
uit de Kennemerduinen te winnen. Tevens wil deze ontwik-
kelaar, Cobraspen, er vier gebouwen met een ondergrondse 
parkeergelegenheid voor 100 auto’s neerzetten.

Moet de Zandwaaier plaats maken voor nieuwbouw?
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Dynamisch weer op komst
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 9 9-10 9 9 

Min 6 5 7 6

Zon 10% 10% 25% 15  %

Neerslag 90% 70% 60% 75% 

Wind zzw. 4 nw. 4 zw. 4 west 5

Het zag er aanvankelijk veel-
belovend uit; een mogelijke 
winterse setting richting het 
einde van deze slachtmaand 
en aanvang december. De 
vrijwel voortdurende situe-
ring van hogedrukgebieden 
boven Noord Europa oogden 
veelbelovend (op de weer-
kaarten) tot begin vorige 
week, maar inmiddels heeft 
zich een rigoureuze ‘resetting’ 
van de schaakstukken op het 
weertoneel voltrokken. 

Het bekende Azorenhoge-
drukgebied -dat zich uitstrekt 
tot aan Spanje- wordt weer 
sturend en aan de noordzijde 
van deze anticycloon worden 
de IJslanddepressies steeds 
brutaler, vooral eind deze 
week.

Koudebrengende noorden- tot 
noordoostenwinden zijn zeker 
de eerste acht dagen niet aan 
zet in ons land en een strakke 
wester zet de toon vanaf mor-
gen. Storingen komen dan 
met de regelmaat van de klok 
langs en geven periodiek re-
gen en wind. Bovendien blijft 
het voortdurend (te) zacht 
waarbij er ook weinig vari-
atie zal zijn tussen de dag -en 
nachttemperaturen.

Zo’n klassieke weststroming 
kan wekenlang aanhouden 
en is de ultieme nachtmerrie 
voor diegenen die op serieuze 
winterkoude rekenen. Toch is 
hier al eerder verteld dat er 

rond of iets na Sinterklaas 
wel eens kouder weer zou 
kunnen aankomen.

Na een redelijke dinsdag gaf 
woensdag een wat druilerige 
en nevelige sfeer in Zandvoort 
en omgeving. Niet overal was 
er lekkage uit het wolkendek, 
maar op die plaatsen waar 
het wel plaatshad haalde men 
toch wel even een nat pak. 

Deze donderdag breekt dan 
een periode met rumoeri-
ger weer aan en krijgen de 
genoemde oceanische rad-
draaiers helaas meer grip op 
het weer bij ons. Het wordt 
duidelijk wisselvalliger; de 
wind trekt verder aan, de 
temperatuur neigt weer 
richting de dubbele cijfers 
en de regenmeter wordt 
weer duidelijk gevuld (mo-
gelijk 10 millimeter).  

Dit weerbeeld behouden we 
de rest van de week, het ko-
mende weekeinde incluis en 
mogelijk  houden we dit pa-
troon vast tot begin decem-
ber. Het exact aangeven van 
de momenten waarop het 
regent vrijdag en het week-
einde is ondoenlijk, gezien 
de snelle opeenvolging van 
weersystemen. Toch houden 
we ook wel een aantal redelij-
ke dagdelen over waarop het 
urenlang nagenoeg droog zal 
blijven in het Zandvoortse. 

weerman Marc Putto 

Zandvoort: ‘over 25 jaar…’

Hoe zou het over 25 jaar in Zandvoort zijn? Floris Faber, eige-
naar van hotel Hoogland, vertelt zijn toekomstvisie.  

Het strand
Onze badplaats zal over 25 
jaar een ongekende bloei-
periode beleven. De dijk in 
de Noordzee 5 km voor het 
strand (met doorlaat van 
zout water) breekt de gol-
ven van grote stormen en 
het strand wordt op hoogte 
en brandschoon gehouden. 
Na een aarzelende start 
van 5 jaarrondpaviljoens 
beschikken we dan in to-
taal over 10 mooie jaar-
rondpaviljoens en zijn er geen 
seizoenspaviljoens meer. 

De heilige opdracht 
Onze badplaats heeft visie op 
toerisme vertaald in beleid. 
Zandvoort is een wellness 
plaats voor badgasten (ver-
blijftoerisme) die hier mini-
maal enige dagen in een ho-
tel of pension logeren. We zijn 
trots op het zoutwater behan-
delcentrum bij de oude wa-
tertoren, en met het bijbeho-
rende hotel van 220 kamers en 
de diverse beauty- en gezond-
heidsarrangementen hebben 
we iets te bieden! De nieuwe 
Middenboulevard trekt inter-
nationaal veel aandacht met 
een aantal prachtige klein-
schalige hotels en de keuze 
voor een spirituele aanpak in 
de omgevingsvariabelen. Het 
geweldige van Zandvoort is 
dat er rondom veel natuur-
gebieden zijn om bij te ko-
men en om jezelf te vinden. 
Bij de Waterleidingduinen 
is gekozen voor een stilte 
beleving van de natuur met 
wandelen en genieten. De 
Kennemerduinen mogen wat 
intensiever (fietsen, sporten) 
worden ingezet. 

Dagbezoek
Vroeger was dagbezoek: warm 
weer en een ontzettend vol 
strand. Over 25 jaar is dat 
steeds meer: lucht happen, 
genieten van de ruimte en 
ontspannen. Maar dagbezoek 
kan dankzij ons geweldige 
Circuitpark ook betekenen: 
actief beleven. Het Circuitpark 
biedt naast races ongekend 
veel trainingen, clubdagen en 
bedrijfsevenementen en zal 
een sterk onderdeel van de 
Zandvoortbeleving zijn, voor-
al voor bepaalde doelgroepen. 
Verder is het beleid er op ge-
richt om buiten het centrum 
geen nieuwe winkeltjes/ ho-
recabedrijven te willen ont-
wikkelen omdat op de wind-
gevoelige boulevard niemand 
iets wil ondernemen. De kern 
van het oude dorpscentrum, 
Haltestraat, Kerkstraat, de 
Noord- en Zuidbuurt, de plei-
nen, inclusief het vernieuwde 
Gasthuisplein en het prachtige 
Louis Davids Carré, is dan ons 
onderscheidend aanbod. Het 
beschutte dorp zal altijd gezel-
lig zijn voor zomer- en winter-
badgasten die willen shoppen, 
eten en drinken. De muziek-
tent is een onbetwist hoog-

tepunt op het Raadhuisplein. 
Er is regelmatig muziek en 
cabaret in de open lucht en 

vooral de mooie optredens 
op zondagmiddag trekken 
extra dagbezoek die van-
zelfsprekend in het dorp 
blijft hangen. Een gezellig 
dorp is uiteraard van groot 
belang voor het verblijftoe-
risme! 

Bereikbaarheid 
Wat zijn we over 25 jaar ge-
lukkig met onze plek in het 
lightrail/tram project van 
de provincie Holland. De 

opgeheven treinverbinding 
met Haarlem geeft ruimte 
voor twee zaken. Ten eerste 
gaat een nieuwe autoweg 
van de Westelijke Randweg 
bij Haarlem over de oude 
treinbaan naar het station 
Zandvoort. De weg eindigt 
bij een grote parkeergarage 
ín het station én onder het 
Stationsplein. De gevel van 
het station is fraai verwerkt 
in het gebouw. Ten tweede is 
er een parallel lopende light-
rail die Haarlem aandoet en 
dan vertakt naar Amsterdam 
en rechtsom naar Hoofddorp 
(halte ziekenhuis), Schiphol 
en de RAI gaat. Dankzij deze 
lightrail heeft Zandvoort veel 
dagbezoek uit Hoofddorp en 
Amsterdam en is onze bad-
plaats bij uitstek geschikt om 
te logeren als men voor zaken 
in de RAI moet zijn of Schiphol 
als aankomst of vertrekpunt 
heeft.  Aan de Zandvoortse 
kant gaat de lightrail door 
naar het Circuitpark en 
Bloemendaal. Dankzij de sterk 
verbeterde bereikbaarheid is 
Zandvoort voor de directe om-
geving, waar over 25 jaar heel 
veel mensen wonen, een be-
langrijk recreatiegebied. 

De natuur rondom Zandvoort is het 
kostbaarste culturele erfgoed

Floris Faber

Ook deze week heeft de lokale radio ZFM twee Zandvoorters  
uitgenodigd om op zaterdag 1 december hun toekomstvisie ‘over 
25 jaar’ te vertellen bij het actualiteitenprogramma GMZ. Wie  
dat zijn? Dat kunt u vinden op de Kabelkrant van de omroep.  
De interviews zijn van 11.10 uur tot 11.55 uur te beluisteren op 
106.9 FM (ether) en 104.5 FM (kabel)

Uitsluitend op 30 november 
heeft de Music Store 

de volgende spetterende
aanbiedingen:

Nieuwe DVD van Harry Potter 
voor € 12,99 

Nieuwe CD van Anouk, 
Who is your momma 
voor € 9,99 

PC Game World of Warcraft
voor € 9.99 

Playstation 2 
Grand Theft Auto San Andreas 
voor € 12,99 

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?
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Sinterklaastoneel: ‘De zeven druppels’

door Lienke Brugman
 
“53 jaar”, bevestigt regisseur 
Rob van Toornburg die, na 10 
jaar regisseur te zijn geweest 
van het Sinterklaastoneel, het 
stokje heeft overgedragen aan 
Gerda Reinders. In een kort 
openingswoord heette de heer 
Boelen (Gertenbachschool) 
burgemeester Niek Meijer en 
echtgenote hartelijk welkom. 
Het is niet vaak voorgekomen 
dat een burgervader belang-
stelling toonde voor dit leuke 
optreden. 

Voor kinderen is het altijd weer 
heerlijk om hun eigen juf of 
meester verkleed op het toneel 
te zien. Dertien leerkrachten 

hadden kosten noch moeite 
gespaard om er iets leuks van 
te maken. Wat was er weer 
een werk gemaakt van decor, 
kostuums en grime. Maar ook 
het geluid en de lichteffecten 
waren weer perfect. 

Het verhaal is simpel en een-
voudig, ook voor de kleinere 
kinderen die deze voorstellin-
gen bezochten. Sultan Broek 
zoekt een andere poppenma-
ker voor zijn dochter Ranja. De 
huidige Al-Ben-Moorkop vol-
doet niet meer aan de eisen. 
Twee Hollandse poppenma-
kers krijgen bezoek van Groot 
Vizier Vijg-Ben-Dadel die op 
een ‘echt’ vliegend tapijt komt 
binnensnorren. Beenschroever 

Het Sinterklaasfeest is altijd weer een groot festijn voor de 
kinderen. De gewoonte om in Zandvoort voor de jeugd een to-
neelvoorstelling rondom Sinterklaas op te voeren, is een tradi-
tie die gelukkig nog steeds in stand is gebleven. 

en knechtje Wankelwiek bren-
gen drie mooie poppen naar 
de Sultan. Tot grote ontzetting 
tovert de boze heks Katana 
de drie poppen om tot echte 
grote poppenmensen, door 
middel van zeven druppels uit 
een toverflesje. Deze wraakac-
tie van Ben-Moorkop eindigt 
bijna in een klein drama als 
de heks iedereen in het paleis 
vastplakt met toverlijm en 
de boel in brand wil steken.
Uiteindelijk komt alles weer 
goed na een slim plan van 
knecht Wankelwiek om de 
schoenen uit te trekken en zo 
uit de lijmplas te stappen. Heks 
Katana en de ex-poppenmaker 
gaan in het cachot. De twee 
poppendokters uit Holland 
mogen in het paleis blijven. 

Het gaat te ver om alle der-
tien leerkrachten te beschrij-
ven, complimenten voor 
het hele team is hier op zijn 
plaats. Alleen wil ik Thea v.d. 
Woerd adviseren om een 
baan bij het toneel te zoe-
ken, wat een geweldig talent 
is zij toch! Regisseur Gerda 
Reinders heeft eer van haar 
werk. Laten we vooral souf-
fleur Sylvia Holsteijn niet ver-
geten die al jarenlang in haar 
benauwde onderkomen de 
nodige tekststeun verleent. 
Tot volgend jaar, tot volgend 
Sinterklaastoneel.

“Niet alles wat duidelijk is, is helder.” 
Marco Termes

(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

De Zandvoortse Bunkerploeg, een groep enthousiastelin-
gen die de vele bunkers rondom Zandvoort exploreert en in 
kaart brengt, heeft sinds afgelopen vrijdag gastvrij onderdak 
gevonden in het Juttersmu-ZEE-um in de Rotonde. Op de be-
nedenverdieping mogen zij een deel van hun beeldmateriaal 
tentoonstellen.

Juttersmu-ZEE-um biedt 
onderdak aan Bunkerploeg

Herinrichtingsplan Gasthuisplein 1975
Deze speelse schets van 
het toekomstige Culturele 
Centrum annex Oud heids-
kamer aan ons historische 
Gasthuisplein, geeft op uit-
stekende wijze weer hoe dit 
alles gedacht wordt in de 
dorpse sfeer van het oudste 
deel van Zandvoort. Het lij-
nenspel verbergt nu nog de 
wensdroom van allen, die ge-
durende vele, vele jaren naar 
de vervulling hiervan hebben 
toegeleefd.  -Welaan, het is 
zover!- Straks zullen cultuur 
en historie elkaar hier mogen 
begroeten. Als de verbouwing 
gereed is zal de Zandvoortse 
bewolking bovendien een 
waardig gebouw rijker zijn 
geworden. 

In het mededelingblad van het Genootschap Oud Zandvoort 
uit 1975 stond deze schets van het Gasthuisplein gepubliceerd. 
Helaas is het bij deze plannen gebleven en is tijdens de laatste 
herinrichting van het Gasthuisplein nooit gelet op de histori-
sche waarde ervan. Nu, na 32 jaar, stelt het OPZ voor het Gast-
huisplein weer te herinrichten naar een dorps karakter. 

De Bunkerploeg wil de her-
innering aan de Tweede 
Wereldoorlog levend houden 
door de huidige jeugd een 
beeld van het leven in de oor-
logsjaren te tonen. Zij doen 
dat aan de hand van allerlei 
beeldmateriaal van de ruim 
200 bunkers in Zandvoort. 
Veelal zijn bezoeken aan bun-
kers die niet op het terrein van 
de gemeente liggen illegaal en 
dus spannend. 

Granaathuls
Ronald v.d. Mije begroette het 
handjevol belangstellenden en 
zette de expositie uiteen. Hij 
zei onder andere dat er contac-
ten met de gemeente zijn om 
te komen tot een eigen, in een 
bunker gevestigd, museum. Hij 
kreeg na zijn speech een door 
Victor Bol zelf gevonden gra-
naathuls. Bol bevestigde dat 
vroeger jonge Zandvoortse 
jongens veel in de bunkers 
speelden en regelmatig (ver-
roeste) munitie en toebehoren 
mee naar huis namen. Deze 
huls was zo een voorbeeld.

Natuurhistorische 
aanwinsten
Op het moment dat de 
Bunkerploeg hun feestje 
vierde, werd op de bovenver-
dieping het een en ander aan 
natuurhistorische aanwinsten 
afgeleverd. Het Juttersmu-ZEE-
um heeft de laatste weken, na 

het vertrek van oud-bestuurs-
lid Wim Kruiswijk, namelijk 
een metamorfose ondergaan. 
Omdat Kruiswijk zijn eigen za-
ken meenam, is er ruimte ont-
staan die het museum een stuk 
overzichtelijker maakt. Ook is 
er ruimte gekomen om belang-
rijke stukken beter te presente-
ren. Bestuursvoorzitter Gerard 
Versteege was dan ook dui-
delijk in zijn nopjes toen een 
aantal vondsten van gelegen-
heidsstrandjutter Johan van 
Gasteren door Naturalis, het 
Nationaal Natuurhistorisch 
Museum in Leiden, na weten-
schappelijk onderzoek werden 
teruggestuurd met een veras-
send resultaat: een ruggen-
wervel van een walvis, een on-
derkaak van een paard uit de 
Romeinse tijd (men kon zelfs 
vaststellen dat het edele dier 
door een kaakontsteking was 
overleden), een ‘rugstekel’ van 
een wisent, een gedeelte van 
een slagtand van een mam-
moet, een heupbeen van een 
wolharige neushoorn en een 
bot van een reuzenhert zullen 
binnenkort te bewonderen 
zijn. Ook bracht Van Gasteren 
twee stukken van een vlieg-
tuig dat waarschijnlijk in de 
oorlog tussen Zandvoort en 
Noordwijk is neergestort, met 
zich mee. Het Juttersmu-ZEE-
um is mede door de ontwik-
kelingen een aanrader van de 
eerste categorie!

Handjevol belangstellenden bij opening ‘bunkerploeghoek’ in JuttersmZEE-um

NU OOK TE KOOP BIJ 
 

Radio Stiphout
Grote Krocht 34-38 - Zandvoort
Tel.: 023-5732649

    38 jaar vakmanschap!
 q Tapijt q Karpetten
 q Marmoleum q Gordijnen
 q Vinyl q Vouwgordijnen 
 q Laminaat q Luxaflex
 q Parket q Vitrages 

Bij alle laminaat van de merken 

Quick Step

Berry Floor en

Balterio

In de maand december Gratis ondervloer!

Service aan huis!
Gratis meet –en montagedienst!

Open: di-vrij: 10.00- 17.30 uur  - Za: 10.00 – 17.00 uur

023-531 78 40
Haltestraat 56, 2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Tot en met zondag 9 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

De ondernemers 

heten Sinterklaas 

van harte welkom 

in Zandvoort

De heks werd uiteindelijk gevangen



Onze spectaculaire 
Kerst collectie 

is binnen
Pashouders op alle artikelen 5% korting. Smeuïge Boerenkaas en Vol! 

en Romig! en lekker dat die is!
NU 500 gram van €6,29 

voor maar €3,98

Hele maand december:
Uit eigen worstmakerij

Boerenham 200 gram € 3,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting 
op alle Buddha’s

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

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

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

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

van 09.00 tot 22.00 uur

Deze week MIX GRILL 
met diverse sausen.

€ 17.00, op vertoon van 
ZandvoortPas € 15.50.

Voor alle ZandvoortPashouders   de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - A.J. v.d. Molenstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Eerste 3 lessen € 75,-
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

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 de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Autobedrijf	Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn 

gratis proefles voor kinderyoga 
locatie: Pluspunt, vrijdag begin 

16.00-17.00u, graag meenemen fles water

info@nympheia.com

Top	3!
3x 100 gram vleeswaren

Lever	+
Ontbijtspek+
Tongeworst

€	3,25
Haltestraat	54	-	T.	023-5712451 massages ~ groepslessen ~ personal coaching

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

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

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

Voor ZandvoortPashouders 
Dame Blanche voor €	2,50	i.p.v.	€	4,50!	

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

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

 10% korting op 
tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand december

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

30% Korting 
op diverse merKen! 

Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 29 november t/m 12 december

5% korting 
op de nieuwe collectie lingerie!
Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)
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Rozenobel Antiek
Opheffingsuitverkoop

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 

................. 
Met spoed Gevraagd: 
huishoudelijke hulp 

in Zandvoort. 
Eerste weken 2x 

p.w. daarna 1x p.w. 
Tel. 06-2362 5605

.................
Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

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

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl

Te huur: 
vakantiewoning. 2-5 
Personen, Winterberg 
(Sauerland). Skigebied 

op berghelling. Info: 
06-2290 2614

.................
Verloren: 

1 oorbel. Geen hoge 
financiële waarde, 
maar wel een heel 
grote emotionele 

waarde. De vinder krijgt 
een mooie bos bloe-
men. reacties aan de 

redactie van deze krant, 
tel. 5732752

.................
Brigdeclub ‘93

zoekt nieuwe leden. 
Speelt maandags 
12.30-16.45uur in 

‘De Krocht’. 
Aanmelden, liefst

met partner, bij 
mevr. V.d. Geest, 
tel. 06-5172 1802. 

U hoeft geen ster te zijn.
.................

Garageplaats te koop
in Van Speijkstraat

Vraagprijs: 
€ 21.000,-- k.k.

Van Schaik Makelaar
023-5712944

www.vanschaikbv.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

* Eén geschenk per klant zolang de voorraad strekt.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Menclub brengt bezoek aan Zandvoort
De Amsterdamse menclub ‘Hoofdstad Aanspanning’ heeft 
zondagochtend een bezoek aan Zandvoort gebracht. Een men-
club is een vereniging waarvan de leden, voor en met een door 
paard(en) getrokken wagen, allerlei evenementen organiseren.

Zondagochtend zag het 
noorderstrand bijna zwart 
van de paard en wagens. De 

er richting Zandvoort gekoerst. 
BZ’er Jaap Kroon liet aan de le-
den van de menclub zien waar-
om het Zandvoortse strand zo 
mooi is. Omdat het laag water 
was, konden de koetsiers hun 
paarden ook nog door het wa-
ter laten draven, wat een schit-
terend gezicht met opspattend 
water teweeg bracht.

Door de weersomstandighe-
den hadden een paar rijders 
het laten afweten, maar toch 
kwamen er nog 28 combina-
ties bij reddingspost Piet Oud 
van het strand, om over de weg 
naar manege Rückert te rijden. 
Daar kregen de paarden een 
welverdiende rust en de koet-
siers en hun bijrijders konden 
op temperatuur komen. Na 
een warme slok en een haring 
ging het weer retour richting 
IJmuiden.

 Struinen met de Babbelwagen
Ondanks het slechte weer was er een goede opkomst afge-
lopen zaterdagavond bij de Babbelwagen. Marcel Meijer, de 
oprichter van de Babbelwagen, had zoals altijd voor een ge-
zellige maar ook informatieve avond gezorgd. Duinwachter 
Gerard Scholten en Victor Bol belichtten op deze avond een 
andere zijde van Zandvoort. 

door Nel Kerkman

De Babbelwagen heeft zijn 
naam te danken aan de vroe-
gere badkoetsen. Een paar 
keer per jaar worden er avon-
den georganiseerd met als 
doel om, via een groot scherm,  
te genieten van historische 
filmbeelden en foto’s naast 
die van het heden. Een spre-
ker ‘babbelt’ de beelden met 
heel veel verve aan elkaar. Het 
thema van vanavond zijn de 
Waterleidingduinen en op de 
tafel voor het projectiescherm 
staan ter illustratie opgezette 
dieren die in dit duingebied 
voor komen. 

Nieuwe activiteit
Voordat de duinwachter het 
woord neemt, verwelkomt 
Marcel Meijer alle aanwezi-
gen. In zijn inleiding vertelt 
hij over de nieuwe activiteit 
van de Babbelwagen. De cu-
linaire lijn! Iedereen wordt 
uitgenodigd om een oud re-
cept van vroeger via info@
babelwagen.nl  op te sturen. 
Dit komt dan op de website te 
staan zodat er uiteindelijk een 
nostalgisch Zandvoorts kook-
boek ontstaat. Van het recept, 
bijvoorbeeld een overheerlijke 
lange vinger taart, maakt fo-
tografe Irma de Jong voor de 
website www.babbelwagen.
nl een mooie foto.

Het Waternet
Ondersteund met sfeervolle 
foto’s vertelt Gerard Scholten 
met veel passie over de sei-

zoenswisseling van ‘zijn’ 
duingebied Het Waternet 
(voorheen Amsterdamse 
Waterleidingduinen). Feilloos 
weet hij de plekken te herken-
nen aan de hand van kleine 
markeerpunten. Ook de toe-
lichting van het gedrag van 
de dieren is zeer leerzaam. 
Tevens krijgt men een uitleg 
waarom dit gebied zo belang-
rijk is voor het drinkwater voor 
Amsterdam.

Verloting
In de pauze is er de traditi-
onele loterij om de diverse 
kosten van de gratis toegan-
kelijke avond te dekken. Riet 
Molenaar is de animator van 
de verloting en sponsort de 
hoofdprijs met een zelf ge-
schilderde aquarel. Tussendoor 
worden de bezoekers getrak-
teerd op overheerlijke gespon-
sorde oliebollen van Harry 
Faasen en weggespoeld met 
een aangeboden drankje van 
de OPZ. Na de pauze geeft 
Victor Bol een toelichting over 
het jutten op het strand. Na 
afloop is er gelegenheid om 
gezellig na te babbelen over 
het getoonde fotomateriaal 
én de laatste nieuwtjes. 

De eerstvolgende avond heeft 
als thema de Visserij Historie 
Zandvoort, samensteller is 
Ton Drommel. Iedereen is 
welkom op 22 december, 
aanvang 20.00 uur in hotel 
Faber, Kostverlorenstraat 15 
Zandvoort. De gezellige avond 
is gratis toegankelijk.

Amsterdamse menclub was 
met hun leden naar IJmuiden 
gereden en via het strand werd 

Ludwien Bloem: Als zij genieten, geniet ik ook
Ze stopte met werken na 26 jaar bejaardenverzorgster te zijn 
geweest. Haar laatste adresje was een cliënt die in een per-
soneelswoning op Nieuw Unicum woonde. “Wat ga je straks 
doen met al die vrije tijd?”, vroeg zij. Ludwien wist het niet: “Ik 
koop een paar potten met geraniums en ga erachter zitten.” 
“Kijk eens rond bij Unicum, er zijn hier zoveel leuke dingen te 
doen”, opperde de cliënt. Dat deed Ludwien. Zij werd 4 jaar 
geleden vrijwilligster bij Nieuw Unicum.

Op woensdagochtend assi-
steert ze met zwemmen. “Het 
water is 33 graden. Héérlijk 
vinden de bewoners dat. Je 
ziet de mensen genieten”, 
zegt ze. Ze krijgt zelf ook gli-
moogjes, als ze erover vertelt. 

Donderdagmiddag helpt ze, 
samen met nog een vrijwil-
liger en kok Menno, bij een 
kookclubje van acht bewoners. 
Ze proberen nieuwe recepten 
uit en koken heel divers. Van 
de Hollandse pot tot Italiaanse 

pasta. “Vorige week hebben 
we nog koolraap met kaas-
saus, een gehaktbal en rösti 
gemaakt. We gebruiken alleen 
verse ingrediënten. Geen zak-
jes en pakjes. Daarna dekken 
we de tafel en eten we alles 
met elkaar op. Heel gezellig én 
lekker!”, geeft ze toe.

Als mensen roepen dat ze zich 
vervelen, zegt Ludwien: “Ga 
een keer met mij mee.  ‘Daar 
verdien je toch niets mee’, hoor 
je dan. Geen geld, nee, maar je 
krijgt er zoveel voor terug! Het 
plezier dat we met elkaar heb-
ben, blije bewoners en enthou-
siaste collega’s. Die ochtend 
en middag ‘werken’, is voor 
mij een uitje. Er zijn bij Nieuw 
Unicum zoveel andere leuke 
dingen om te doen: schilderen, 
muziek maken, plantjes kwe-
ken in de kas, de dieren helpen 
verzorgen op het boerderijtje. 
Iedereen kan zijn eigen talen-
ten of interesses benutten. 
Mijn dochter zegt wel eens: 
‘jij bent helemaal vrolijk als je 
thuiskomt’. Dat is zo. Het geeft 
me een fijn gevoel. Het is jam-
mer dat ik er niet eerder mee 
ben begonnen, maar ik kan het 
nog jaren doen.”

Ludwien bloem is vrijwilligster bij Nieuw Unicum

Marcel Meijer en Gerard Scholten

Paardenspannen onderweg naar manege Rückert

De krant lezen op internet? Kijk op
www.zandvoortsecourant.nl
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20
2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30    Tel: 023 571 73 73

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

Lunch
Iedere woensdag kunt u bij Pluspunt genieten van een 
gezonde maar vooral smakelijke lunch. Tussen 12.00 en 
13.00 bent u van harte welkom in onze foyer en kunt 
u in een gezellige ambiance lekker lunchen en andere 
mensen ontmoeten.
De prijs is 3,- 

AppeLtAArtimperium ZAndvoort vAn 
stArt.
Het Appeltaartimperium samenwerkingsverband van 
pluspunt & Roads. Roads is een organisatie die zich inzet 
voor mensen met een psychische beperking..  
Het Appeltaartenimperium is een leer- werktraject.
Wilt u in uw restaurant of bij een vergadering een taart 
serveren? Dat kan. Uw appeltaart kunt u bestellen bij de 
administratie van Pluspunt, tel. (023)574 03 30.  
Uit de appeltaart kunnen 12 punten worden gesneden 
en de kosten zijn 8,50 per gebakken taart. Ook kunt u 
ongebakken taarten afnemen, zodat de heerlijke geur 
aanwezig is in uw horecagelegenheid. 
Op dinsdag- en vrijdagochtend worden de taarten 
gebakken. Wilt u bestellen, dan graag dit uiterlijk een dag 
van tevoren doorgeven.

Jeugdhonk
Het jeugdhonk is er voorlopig alleen voor kinderen 
uit groep 7 en 8 van het basis onderwijs. Op maandag 
en woensdag tussen 15.00 en 17.30 uur is het honk 
geopend en kunnen de tieners op de playstation, lekker 
hangen op de bank, gebruik maken van een drietal pc’s 
met internet,  een spelletje spelen en kunnen iets te 
drinken halen. 
In de toekomst gaat het jeugdhonk ook diverse activitei-
ten (in samenwerking met de tieners) aanbieden en is er 
de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding te krijgen. 

dAnscAFÉ in Zandvoort
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Pluspunt een 
Danscafé.
In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te  
dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.
Data:1 december,22 december (kerstbal)
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30 
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoorschrift.

ouderenAdviseur 
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en 
Informatie. 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  55
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte) 
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

mokum in ZAndvoort
Vrijdag 21 december 
Met deze keer  Het Amsterdam Spel en een speciaal 
optreden van Carel Wanrooy. Meer informatie volgt of 
bel met Pluspunt.

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

Witte	Veld	56	•	2041	GB	Zandvoort	
Tel.	023-5739278

e-mail:	hanswillemse@planet.nl

Gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk

HUTING & VAN DER MIJE
Postbus 306, 1800 AH Alkmaar

Tel. 072-511 8808 • Fax 072-511 5982

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Als het buiten donker, nat en 
koud is, dan ben ik met geen 
mogelijkheid naar buiten te 
slaan. In deze maanden van 
het jaar verander ik in een 
kleumende kluizenaar die 
niet uit zijn grot wil komen. 
Maar dan wel een moderne 
grot met televisie, want zon-
der televisie kom ik de winter 
niet door. 

Je hebt workaholics en 
shopaholics. Die zijn het 
hele jaar door chronisch ver-
slaafd. In de winter lijd ik dui-
delijk aan een ernstige vorm 
van tv-aholic. Ik wil zo min 
mogelijk naar buiten. Alleen 
als het echt moet. Ik wil niks 
liever dan alleen maar lek-
ker voor de televisie hangen. 
Zodra ik van het werk thuis 
kom is het eerste wat ik doe: 
de televisie aanzetten. Ik zap 
van het ene programma naar 
het volgende programma. 
Alles komt voorbij. Van mijn 
favoriete soap As the World 
Turns, naar The Cosby Show 
en Suddenly Susan. En alles 
wat er nog tussendoor komt.  
In de avond is het vaste prik 
met Sex in the City, Mc Cloud 
Daughters, Seinfeld en King 
of Queens. Een goede film, 
spannende actieseries of 
interessante documentai-
res. Als het maar lekker weg 
kijkt. 

Na een avond  televisie kij-
ken voel ik me vaak lamlen-
diger dan ooit. Morgen weer 
zo’n verloren avond voor de 
buis. Heb ik niks beters te 
doen? Zo heb ik een vrien-
din die aan Yoga doet, een 
andere vriendin zit in een 
zangkoor en een vriend van 
me volgt een cursus digi-
tale fotografie. Allemaal in 
de avond. Zomer of winter: 
het maakt hen niet uit. Ik 
voel me meteen een softie. 
Voordat ik ga slapen spreek 
ik mezelf streng toe: vanaf 
morgen moet ik minstens 
drie keer per week sporten. 
Televisie uit, sportschoenen 
aan. Dat  moet kunnen, toch? 
Yeah! Not! Dream on! Mij te 
koud! 
 

TV-Aholic

Column

… Wendy van der Valk, 24 jaar
Heb je ff …

Waar kennen 
we je van?
“Misschien kennen jullie me 
van Koffieclub Zandvoort. Ik 
werk hier -met tussenpozen- 
alweer bijna vier jaar. Het is 
gewoon hartstikke leuk. De 
sfeer is gezellig. Lekker re-
laxed, geen moeilijk gedoe. 
Er zijn veel vaste klanten die 
regelmatig even langs komen voor een kop koffie. Ook is er 
altijd wel tijd voor een praatje. Op die manier leer je de klanten 
kennen, en zij jou. Dat maakt het werk extra leuk.” 

Wat doe je naast je werk?
“Naast mijn werk heb ik een cursus voor nagelstyliste gedaan. 
Uiteindelijk wil ik daar mijn beroep van maken. Ik ben al op de 
goede weg, want op woensdag werk ik als nagelstyliste bij 
nagelstudio Boudoir by Sara in de Haltestraat. Ik vind het 
superleuk om te doen. Zittend werken, creatief bezig zijn en 
gezellig kletsen met klanten. Dat is echt iets voor mij!”

Waar kunnen we je nog meer tegenkomen? 
“Mijn vriend en ik zijn net verhuisd. Eigenlijk ben ik nu vooral 
bezig met verhuizen. Als ik tijd over heb, dan vind ik het leuk 
om met mijn vriendinnen te gaan stappen. Ik ga niet meer 
zo heel veel uit in Zandvoort, want op een gegeven moment 
ken je het hier wel een beetje. Nu ga ik meer uit in Haarlem, 
Amsterdam of Noordwijk.” Sutiah 

Karim. Op zaterdagmiddag 
gaat het team op pad voor 
de competitie, met als doel: 
winnen! “Tijdens de wedstrijd 

zijn we best wel fanatiek 
en fel, maar tijd voor een 

grapje is er ook al-
tijd, hoor!”,vertelt hij. 

Naast zijn eigen wed-
strijd speelt Karim ook 

nog regelmatig en met 
erg veel plezier mee met de 
senioren. 

Vriendenteam 
Toch geeft Karim nu nog even 
de voorkeur aan het jeugd-
team. “De A1 is namelijk een 
echt vriendenteam! Na de 
wedstrijd gaan we vaak nog 
even met zijn allen wat drin-
ken. Het omgaan met mijn 
teamgenoten vind ik belang-
rijk. Voor mij is voetbal ook 
voor een groot deel een sociale 
sport.” De uitjes en feesten die 
SV Zandvoort regelmatig orga-
niseert laat Karim dan ook niet 
aan zijn neus voorbijgaan. “Dit 
jaar zijn er plannen om met 
een groep naar het oosten 
van het land te gaan. Dan ben 
ik zeker van de partij!” aldus 
Karim tot slot. 

eens even dat diploma bin-
nenhalen”, aldus Karim.  

Voetbal
Karim begon op 7-jarige leeftijd 
met voetballen bij TZB. “In die 
tijd gingen al mijn vriendjes op 
voetbal, dus ja.. ik ook!” lacht 
hij. Vier jaar geleden stapte 
Karim over naar SV Zandvoort, 
waar hij sindsdien met erg veel 
plezier als rechtshalf voetbalt 
in de A1. “Wat er zo leuk is aan 
voetbal? Het geeft gewoon 

een goed 
gevoel! Als 
ik eenmaal 
op het veld 
sta ben ik 
ontzettend 

gemotiveerd en wil ik winnen, 
net als de rest van mijn team. 
Daarnaast is het ook de sfeer 
eromheen die het doet!”, ver-
telt Karim enthousiast. 

Trainen & wedstrijden 
De A1 traint twee keer per 
week op de voetbalvelden 
van SV Zandvoort, onder lei-
ding van trainer/coach Berry 
Buytenhek. “Hij is tof. Hij geeft 
goede training en je kan ook 
nog met hem lachen”, vertelt 

In the Picture…

Al ruim tien jaar is Karim 
Boutouta op het Zandvoort-
se voetbalveld te vinden. 
Met nog evenveel enthou-
siasme als vroeger gaat hij 
naar zijn training en speelt 
hij wedstrijden. “En nog 
stééds ben ik voor elke wed-
strijd een beetje zenuwach-
tig!”, lacht hij. 

Karim is 18 jaar en volgt mo-
menteel een verkorte havo-
opleiding op het Nova College 
in Haarlem. Als hij zijn di-
ploma hiervan binnen heeft, 
zou hij graag de richting 
van de psychologie opgaan. 
“Studeren in Amsterdam zie 
ik wel zitten! Maar eerst maar 

Karim Boutouta 

Wij zoeken jou!
Heb je iets leuks te vertellen 
of te laten zien: mail het ons!
jong@zandvoortsecourant.nl

Sutiah - Pauline - Stephanie

I Know Where It’s @

  

Vrijdag 30 november: 
De finale van het Driebanden Toernooi in Café 
Bluys. Aanvang 19.00 uur.

Zaterdag 1 december: 
De allerlaatste editie van LUXLIFE in het 
Patronaat. Twee jaar lang zorgde Luxlife voor een 
frisse wind in het Haarlemse uitgaansleven en 
het groeide uit tot een zeer bekend en gewaar-
deerd concept in Kennemerland. De organisato-
ren willen stoppen op het hoogtepunt en dat zal 
groots gebeuren. Vanaf 22.00 tot 04.00 uur staat 
er een mooie line-up: Luciën Foort, Trevor Loveys 
a.k.a. Speaker Junk (UK), Raymundo, Tettero & 
Sven. Een kaartje kost €14 in de voorverkoop.

Zondag 2 december: 
Een ‘lazy Sunday afternoon’, lekkere jazzmuziek 
bij Take Five aan Zee. Vanaf 16.00 uur speelt hier 
het Mainstream Jazzcombo.

Voetballer 
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Vrijdag 30 november
Finale

Driebanden toernooi
Aanvang 19.00 uur
Eerst naar Bluys
dan naar huis.

Woensdag t/m zondag 
vanaf 14.00 uur geopend 

Buureweg 5 - Zandvoort
Maandag en dinsdag gesloten

Let op!
Percussieavond 

7 december vervallen! 
Nieuwe datum wordt 
nog bekend gemaakt.

Zaterdag 8 december
Laatste voorronde 

Karaoke
Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Café Oomstee

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)

Vrijdag 30 november
Live Muziek

The Soul Brothers
aanvang 22.30 uur

Zaterdag 1 december 
Sinterklaasmiddag

aanvang 14.30 uur
Voor ieder meisje of ventje een presentje

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq

KERSTMIS  2007

Eerste Kerstdag
Kerstdiner à € 62,50 p.p.

    een avondvullend zeven-gangendiner
aanvangstijd: 18.30 uur

( overdag gesloten )

Tweede Kerstdag
Kerstlunch à € 42,50 p.p.

een selectie van ons Kerstdiner
aanvangstijd: 12.00 uur

( ’s avonds gesloten )

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

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Alle wekelijkse ZandvoortPas aanbiedingen staan ook  
op internet: www.zandvoortpas.nl

Residence Cocarde 12 luxe
appartementen

en
2 penthouses

Zeestraat 54
2042 LC  ZANDVOORT
Tel. : 023-571 41 65
Fax. : 023-573 59 51
Website:  http://www.debiase.nl
E-mail : info@debiase.nl

Zeestraat 54
2042 LC  ZANDVOORT
Tel.:        023-571 41 65
Fax.:      023-573 59 51
Website: http://www.residence-cocarde.nl
E-mail:    info@debiase.nl

Hypotheek
Rabobank
Nieuwbouwpakket
Zuid - Kennemerland
Tel: 023-512 03 40

Op een unieke locatie aan de Hogeweg,
grenzend aan het centrum van
Zandvoort, maar toch rustiggelegen,
wordt appartementencomplex
“Residence Cocarde ” gesitueerd.  Het
appartementencomplex is ontworpen
door Remo De Biase. Schuin tegenover
deze locatie bevinden zich de sfeervolle
Poststraat en Oranjestraat die
rechtstreeks het hart van Zandvoort
binnengaan.

Het betreft een project van 12
appartementen en 2 penthouses, allen
voorzien van een eigen parkeergarage.

De appartementen zijn zeer ruim van
opzet met woonoppervlaktes vanaf 105
tot 176 m2 excl. ruime balkons, allen op
de zuidzijde met uitzicht op de duinen
en de dorpskern.

Een luxe en vooral complete afwerking
van paneeldeuren, badkamer,
tegelwerk, etc.

Variaties in indeling van uw
appartement zijn mogelijk.

Uiteraard is het complex voorzien van 2
liften en een videofooninstallatie bij de
zeer mooi afgewerkte entree.

Prijzen      appartementen     vanaf
€ 390.000,- v.o.n.
Parkeerplaats in de ondergrondse
parkeergarage € 30.000,- v.o.n.

BOUWVERGUNNING REEDS VERLEEND
START BOUW GEPLAND MAART 2008
GEPLANDE OPLEVERING DECEMBER 2009

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  ZANDVOORT
Tel.:        023-571 57 15
Fax.:       023-571 57 47
Website: http://www.cvl.nu
E-mail:    info@cvl.nu

Vooraanzicht Hogeweg

Aanzicht Zuidgevel

www.residence-cocarde.nl
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Zandvoort
December 2007

Uitagenda
Holland Casino

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Zaterdag 1 december 21.30 - 01.30 
Bald & Beautiful  
Zondag 2 december 17.30 - 22.00
Amy & Paolo  
Vrijdag 7 december 21.30 - 01.00
NME Events  
Zaterdag 8 december 21.30 - 01.30 
Show Gun  
Zondag 9 december 17.30 - 22.00
Cross over  
Woensdag 12 december vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day 
‘Ladies Only Poker Tournament’  
Vrijdag 14 december 21.30 - 01.30
Tommy Thompson  
Zaterdag 15 december 21.30 - 01.30
DJ Thomas  
Zondag 16 december 17.30 - 21.30
Fresh!  
Vrijdag 21 december 21.30 - 01.00
DJ 2 to you  
Zaterdag 22 december 21.30 - 01.30
DJ Christoph Völcker  
Zondag 23 december 17.30 - 21.30
Joann’s Friend  
Dinsdag 25 december vanaf 16.30 uur
X-mas Dinnershow  
Woensdag 26 december vanaf 16.30 uur
X-mas Dinnershow  
Vrijdag 28 december 21.30 - 01.00
Fresh!  
Zaterdag 29 december 21.30 - 01.30
DJ Thomas  
Zondag 30 december 21.30 - 01.30
Amy & Paolo  
Maandag 31 december
De gehele dag is het casino gesloten

Feesten & Events

Woensdag 12 december

Special Ladies Day
Ladies Only Poker Tournament
Ladies fi rst! Wegens groot succes gaan we 
deze avond nogmaals het poker onder de 
aandacht brengen bij de dames. 

U krijgt tips en speluitleg van ervaren 
brushes. En u maakt natuurlijk kans op 
leuke extra prijzen. 

Spelvariant: Texas Hold’em No Limit. 
Vanaf maandag 3 december kunt u zich 
persoonlijk inschrijven voor dit toernooi 
bij de kassa van Holland Casino Zandvoort.

Vanaf 20.00 uur

Wauw, het regent 
geldprijzen! 
In de feestmaand december kan iedereen best 
een geldbonus gebruiken. Daarom regent het 
geldprijzen van 1 t/m 16 december. 

Op alle speelautomaten (uitgezonderd 
de diamantbank) kan onverwacht de 
Bonus Jackpot van € 200,- vallen. 

Bonus Jackpot 
’Diamonds are a girl’s best friend’

Maak kans op diamantcheques à � 500,-. 

Deze prijs kunt u winnen op de speciale 
Diamantbank.

Nieuwjaarsdag 
Op Nieuwjaarsdag bent u van 
harte welkom. Wij zijn geopend 
vanaf 16.00 uur. Beproef het 
geluk van 2008 met een 
champagnetoost en oliebollen!

High Tea 
Special Sunday
Zondag 16 december
Om 14.00 uur serveren wij een 
overheerlijke High Tea aan tafel voor 
€ 17.50 p.p. 
Reserveren 023 - 57 40 542 
(alleen tijdens kantooruren).

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

 Mensen sterven maar gaan niet verloren
De titel van dit artikel is een zin uit een gedicht dat is voor-
gedragen tijdens de herdenkingsbijeenkomst in het Huis in de 
Duinen. De werkgroep ‘Geestelijke Zorg’ van Stichting Zorgcon-
tact, waar het Huis in de Duinen onder valt, organiseert twee-
maal per jaar een bijeenkomst voor nabestaanden van mensen 
die in het Huis en de aanleunwoningen zijn overleden.

De avond, geleid door gees-
telijk verzorger Trudy Rios,  
begon met het aansteken 
van een kaars als lichtpuntje 
van troost. “Rouwen is een 
verlangen, een zoeken, een  
herinneren. Niet alleen pijn  
en verdriet, maar ook de  
goede sporen, vreugde en 
liefde.”

De plechtigheid, die bezocht 
werd door nabestaanden, 
verzorgenden en bewoners 
van het Huis, was gevuld met 
stemmige pianomuziek en ge-

Omdat het Huis in de Duinen 
over een palliatieve unit 
beschikt, waar ook jongere 
mensen worden verzorgd en 
begeleid, die de laatste peri-
ode uit hun leven daar door-
brengen, liepen de leeftijden 
van de overledenen zeer uit-
een. “Zij die we liefhadden en 
verloren, zijn niet meer waar 
zij waren, maar zijn waar wij 
zijn.” In haar slotwoord sprak 
mevrouw Rios tot de aanwe-
zigen: “Nabestaan en verder-
gaan vergt moed. De mensen 
voorbij, wij nemen ze mee naar 
ons leven van alledag.”

ANBO verwelkomt nieuwe leden
De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen afdeling Zand-
voort, kortweg ANBO Zandvoort, heeft vorige week woens-
dag een feestelijke kennismakingsbijeenkomst georganiseerd 
voor 109 nieuwe leden. 

In zijn welkomstwoord loofde 
voorzitter ANBO Zandvoort 
Jaap Molenaar het werk van 
alle vrijwilligers, die van afde-
ling Zandvoort een levendige 
en veelzijdige organisatie ma-
ken. “Het is allemaal liefdewerk, 
maar zeker geen oud papier, 
want dat zijn wij niet”, zegt 
Molenaar stellig.

De ANBO en haar voorlopers zijn 
er al meer dan 100 jaar ‘voor alle 
50-plussers’. Al die tijd zet de 
ANBO zich in voor de verbete-
ring van de materiële, culturele 
en sociale positie van senioren. 
‘Jonge’ senioren, al dan niet deel-
nemend aan het arbeidsproces, 
vitale gepensioneerden, meer of 
minder maatschappelijk actief, 
en oudere senioren die de ANBO 

kiezen vanwege bijvoorbeeld 
contacten met leeftijdgenoten.

In Zandvoort vertaalt zich die in-
zet in hulp bij het invullen van 
belastingaangiftes en reduc-
tie in de kosten van medische 
keuring bij verlenging van het 
rijbewijs tot dagtochten, zwem-
men, klaverjassen en bridgen en 
bingo. 

Het ANBO-koor ‘Voor Anker’ 
zong de nieuwe leden toe. 
Onder bezielende leiding van 
dirigent Wim de Vries en op 
de piano begeleid door Theo 
Wijnen, voormalig pianist van 
het beroemde Amstel Hotel, 
werd een breed repertoire ten 
gehore gebracht. Niet alleen 
in het Nederlands, maar ook in 
het Latijn en Hebreeuws. Ze ver-
rasten de nieuwe leden op een 
Engelse song van Tom Parker en 
het Duitse, vijf stemmig (!) ge-
zongen ‘Am hellen Tagen’. 

Op 13 december gaat de ANBO 
weer op reis. In het kader van 
‘Eindhoven winterstad’ is daar 
niet alleen een ijssculpturenfes-
tival, maar ook een schaatsbaan 
en een echte Duitse kerstmarkt 
te bezoeken.

Voorzitter Jaap Molenaar

dichten, voorgedragen door de 
verpleegkundigen en verzor-
genden van de verschillende 
afdelingen. Zij noemden de 
namen van de 35 overlede-
nen, belichtten wie ze waren 
en welke herinneringen zij 
hadden aan de  korte of lan-
gere tijd die deze patiënten 
en bewoners er hadden door-
gebracht. Mede hierdoor had 
de bijeenkomst een warme, 
persoonlijke sfeer. Voor elke 
overledene plaatsten de na-
bestaanden een witte roos in 
een vaas. 

Oproep aan de lezers:
Wij zijn op zoek naar mensen die op of na hun 50ste jaar 
een andere wending aan hun leven hebben gegeven.  
Wilt u hierover vertellen? Neem dan contact op via  
e-mailadres: 50plus@zandvoortsecourant.nl of bel 5732752

De reis van je leven
“Als ik straks gepensioneerd ben, ga ik een mooie verre reis 
maken.” Dikwijls hoor je dat iemand zeggen. Hoe vaak rea-
liseert men daadwerkelijk zo’n droom? De familie Wijsman 
deed dat wel. Zij reisden naar de andere kant van de wereld.

Kees Wijsman, een 
vers gepensioneerde 
beveiligingsman bij 
Nieuw Unicum, vloog 
samen met zijn vrouw 
Marianne naar Australië. 
Ze maakten een tussen-
stop in Hong Kong, maar 
dat was geen succes. 
“Die tussenstop kost je 
een extra dag aan reis-
tijd. Het leek ons wel 
leuk, een dagje Hong 
Kong te bekijken. Wat 
een vieze stad! Alles 
is grauw en iedereen 
loopt met monddoekjes voor 
vanwege de uitlaatgassen en 
stank”, vertelt Marianne. Maar 
dat was het enige punt van kri-
tiek op de reis. Ze trokken ruim 
vijf weken rond in een camper 
en genoten van de prachtige 
flora en fauna.

De seizoenen in Australië zijn 
tegengesteld aan die van het 
Noordelijk Halfrond, waar wij 
wonen. De lente duurt daar 
van september tot november. 

De Aboriginals, die al 50.000 
jaar in Australië leven, zijn 
de oorspronkelijke bewoners. 
Australië is met zijn 20 miljoen 
inwoners het dunst bevolkte 
land ter wereld. Gemiddeld 2,5 
inwoner per vierkante kilome-
ter. Het is een smeltkroes van 
nationaliteiten en culturen. 
Van 1947 tot 1961 zijn er ca. 
120.000 Nederlanders naar-
toe geëmigreerd. Australiërs 
staan bekend als vriendelijke, 
gastvrije en geïnteresseerde 

mensen. Kees beaamt dit. “Ze 
leven daar zo relaxed.” 

Australiërs zijn erg milieube-
wust. Nergens ligt rommel. En 

ze hebben veel respect 
voor de natuur. Overal 
kom je hulpposten 
tegen waar zieke en 
gewonde dieren op-
gevangen worden. We 
zagen babykangoeroes 
de fles krijgen en ik heb 
een whombat over zijn 
buikje geaaid”, vertelt 
Marianne enthousiast. 
Ze zagen dingo’s, ko-
ala’s en kangoeroes in 
het wild. Kees genoot 
vooral van de tropische 
vogels, papegaaien en 
kaketoes.

Het echtpaar reed door de 
Australische Outbacks, ver van 
de bewoonde wereld, door ver-
schillende landschappen en 
klimaatzones. “Op een afstand 
‘Groningen-Maastricht’ kwam 
je slechts twee auto’s tegen”, 
zegt Kees, die direct wel terug 
wil. Samen zijn ze het er over 
eens: die vijf weken waren veel 
te kort! Maar de droom van de 
familie Wijsman werd werke-
lijkheid. 

Zoals de bomen vallen,
vallen de mensen niet.

De mensen dragen woorden,
herleven in hun lied.

De bomen zullen sterven,
maar zo sterven de mensen niet.

Marianne Wijsman ontmoet een emoe

Hebt u de bloedsuikertest 
al gedaan?

Op 14 november was het Wereld Diabetes Dag. De hele maand 
november werd extra veel aandacht aan deze ziekte gegeven. 
In Nederland zijn ca. 250.000 mensen die nog niet weten dat 
ze diabetes hebben.

Daaronder zijn er vast een 
paar die in Zandvoort wo-
nen. Voor Hans Mulder van 
de Zandvoortse Apotheek 
reden genoeg om voorlich-
tingsdagen te organiseren. 
Afgelopen maandag in het 
centrum en donderdag op 
de locatie noord was er ge-
legenheid voor inwoners van 

Zandvoort om hun bloedsui-
ker laten testen. Er werd voor-
lichting gegeven over diabe-
tes mellitus, beter bekent als 
suikerziekte. 

Wordt vervolgd…
Een verslag over deze voorlich-
tingsdagen leest u volgende 
week in onze courant.
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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:

Voetbal  (Zaterdag)

Tactisch sterk SV Zandvoort wint van titelkandidaat

De straffe wind die in de leng-
terichting van het veld joeg, 
maakte goed voetballen bijna 
onmogelijk. Zandvoort groef 
zich de eerste helft voor het 
doel van uitblinker Michel van 
Kampen in en verdedigde sterk 
waardoor de gasten niet in 
hun eigen, voetballende ritme 
konden komen. Slechts zo nu 
en dan konden plaagstoten 
richting de Haarlemse keeper 
worden ondernomen. 

Young Boys, dat de ambitie 
heeft om na de promotie van 
vorig seizoen in één keer door te 

stomen richting 1e klasse, was 
door het gebrek aan ruimte niet 
bij machte om het Zandvoortse 
bastion te laten capituleren. Dat 
alles had te maken met de wind 
waar de Haarlemse spelers niet 
mee om konden gaan en waar 
hun begeleider al vooraf bang 
voor was. Menige Zandvoort-
supporter slaakte dan ook een 
zucht van verlichting toen bij 
een 0-0 stand de uitstekende 
scheidsrechter Anouk de Jong 
voor rust floot.

Dat Zandvoort na rust van het 
windvoordeel gebruik zou gaan 

Dat je met veel wind tactisch moet voetballen, en dan met 
name tegen een sterke stegenstander, viel zaterdag na de 
wedstrijd SV Zandvoort tegen Young Boys op te maken. Het 
keurkorps van trainer Pieter Keur voetbalde de meeste tijd 
vlak voor eigen doel maar won wel! Eén foutje aan de kant 
van Young Boys kostte de Haarlemmers de wedstrijd.

Overtreding op Justin Robert

maken stond bijna vast. Bijna, 
maar niets was minder waar. 
Toen namelijk in de tweede mi-
nuut na rust Raymon Hölzken 
een te zachte terugspeelbal 
onderschepte en met bijna 
kinderlijk gemak de doelman 
passeerde, groef Zandvoort 
zich weer in. Het gebrek aan 
ruimte en nu ook nog de wind 
tegen moet Young Boys-trainer 
Radjin de Haan bijna tot wan-
hoop hebben gebracht. Feit 
was dat Zandvoort zich de 
kaas niet meer van het brood 
liet eten en regelrecht op een 
mooie tactische overwinning 
afstormde.

Komende zaterdag begint  
de tweede helft van de com-
petitie voor SV Zandvoort  
met een uitwedstrijd bij 
Argon in Mijdrecht. Aanvang 
14.30 uur.

Futsal
ZSC’04 wint nipt van BSM

Belangrijke spelers als Michel 
van Marm, Mitchell Post en Bas 
Lemmens waren er niet bij. De 
vijf die er wel waren, lieten zien 
dat ook zij wel degelijk konden 
voetballen. De score werd ge-
opend door Ferry Vooys, niet 
lang daarna volgde de ge-
lijkmaker van Bennebroekse 
kant. Keeper Sander van der 
Wal nam zijn ploeg weer op 
sleeptouw door 1-2 aan te te-
kenen, maar opnieuw kwam 
BSM langszij. Daarna wisten 
de Zandvoorters met onder 
meer Mark Hoppe, Nick Post 
en Jordi Joachim verder uit te 
lopen naar 2-4. In de laatste 
fase werd het listig, toen BSM 
terug kwam tot 3-4. ZSC’04 
liet echter de winst niet meer 
uit handen nemen en kwam 
als winnaar van het leeuwen-

De sporthal in Bennebroek heet de Kooi. ZSC’04 speelde af-
gelopen vrijdagavond misschien ook wel in een kooi, waar de 
Zandvoorters kennelijk als opgesloten leeuwen zich naar een 
overwinning wisten te vechten. 

gevecht uit de Bennebroekse 
kooi.

“Je mist een aantal belang-
rijke spelers, maar anders win 
je deze wedstrijd gewoon met 
gemak”, aldus coach Marcel 
Paap. Ontevreden waren de 
Zandvoorters ook weer niet 
en dat kwam omdat concur-
rent ZOG drie dure punten liet 
liggen waardoor ZSC’04 de 
leiding overnam in het klas-
sement. “Kijk, dat is weer het 
positieve. Je wint moeizaam, 
maar je concurrenten morsen 
punten en wij niet. Dat is ook 
belangrijk”, aldus een tevre-
den Paap. 

Vrijdag 30 november speelt 
ZSC’04 in de Korverhal tegen 
het laaggeplaatste De Stal.

Voetbal  (Zondag)

Streekderby naar Bloemendaal

Met een waslijst aan gebles-
seerden moest trainer Berry 
Buytenhek weer eens terug-
grijpen op enkele A-junioren. 
Naar verluidt is Robert van 
Huizen zelfs het hele seizoen 
uitgeschakeld door een inge-
scheurde kruisband!

Evenals hun collega’s van de 
zaterdagtak, moesten de zon-
dagvoetballers ook met een 
straffe wind rekening houden. 
Weliswaar in eerste instantie 

niet zo sterk maar later toch 
flink aantrekkend. En net zoals 
de zaterdag, moest de zondag in 
de eerste helft met wind tegen 
spelen. Ook zij groeven zich in 
voor eigen doel maar waren wel 
een aantal keren gevaarlijk voor 
het doel van de Bloemendaalse 
keeper, zonder echter te kunnen 
scoren. Omdat Bloemendaal 
niet met het windvoordeel kon 
omgaan, ontstond er een wat 
gezapige eerste helft met een 
0-0 stand bij rust.

De streekderby tegen de buren van Bloemendaal, die oorspron-
kelijk op de dag van de A1GP gespeeld moest worden, hebben 
onze Zandvoortse zondagvoetballers aan hun gasten moeten 
laten. Twee Bloemendaalse invallers maakten het verschil.

Na de thee ontstond het beeld 
van een wat vaker en nadruk-
kelijker aanvallend Zandvoort 
en een Bloemendaal dat in 
eerste instantie achteruit 
moest voetballen. Bijna zoals 
te doen gebruikelijk konden 
ook nu weer de Zandvoortse 
voorwaartsen het doel niet 
vinden en kon Bloemendaal 
wennen aan de aantrekkende 
wind. Tot de zestigste mi-
nuut. Door een Zandvoortse 
dekkingsfout, ontstaan door 
communicatiegebrek, kwam 
Bloemendaal op voorsprong, 
0-1. Toen een kwartier la-
ter door een foute uittrap  
invaller Jeroen de Vries bij-
na vanaf de cirkel op het  
middenveld met een fraai 
schot Van der Wal voor de 
tweede keer passeerde,  
was het pleit  beslecht . 
Door deze nederlaag moet 
Zandvoort uit gaan kijken om 
niet in degradatiegevaar te 
belanden. 

Komende zondag begint de 
tweede helft van het seizoen 
met een uitwedstrijd tegen 
Velsenoord. De wedstrijd be-
gint om 14.00 uur.

 

Printing People
Sandbar
Sailfish Reclame
Stichting Nieuw Unicum
Take Five
Van Aacken 
Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 
Notarissen
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Sinterklaas actie:
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Café Koper
Etos
Herenkapsalon 
Ton Goossens
Kroon Mode
Medina Woninginrichters
Parfumerie Moerenburg 
Radio Stiphout
Schoffies Kindermode
Shanna’s Shoe Repair 
 & Leatherwear
Toko Bintang

(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor  
 K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Auto Strijder
Bertram & Brood
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Heeren
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Holland Casino
Huting & van der Mije
IJzerhandel Zantvoort
Music Store
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
Nobles 
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

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

Finale Driebanden Kampioenschap
De finale van het Zandvoorts Kampioenschap Drieban-
den, vrijdag 30 november in café Bluys, zal een spannende  
worden. Louis v.d. Mije (Oomstee) bij de individuele spelers, 
en café Oomstee in de strijd om de Caféprijs, hebben de beste 
papieren.

Dat V.d. Mije de te klop-
pen man is, werd afgelopen  
vrijdagavond tijdens de  
thuiswedstrijd van De Lip 
in café Oomstee duidelijk. 
Er werd eindelijk eens op  
niveau gebiljart. Niet alleen 
V.d. Mije was binnen zijn  

gemiddelde uit, ook Dirk  
van Dam (de Lamstrael), Kees 
Roos (de Kippetrap) en Joop 
Keet (Oomstee) haalden  
binnen het maximum aan 
beurten (20) hun moyenne. 
Bij de cafés staat Oomstee 
bovenaan maar team De 

Lip kan, in theorie, nog het  
kampioenschap opeisen.

De finale in café Bluys,  
waarvoor de beste drie  
spelers van ieder team zich 
plaatsen, begint om circa 
19.00 uur. 
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Vraagprijs � 169.000,-

 ZANDVOORTSELAAN 12                   ZANDVOORT
• Vrijstaande karakteristiek 20er jaren villa met achtertuin   
 op het zuidwesten met achterom
• Voorkamer met erker en openslaande deuren naar de   
 voortuin en achterkamer met toegang tot de veranda 
• Souterrain, 3 slaapkamers en knusse zolderverdieping
• Fraaie bouwstijl uit de 20er jaren
• Woonopp. ca. 150 m2, perceelopp. 270 m2 

 DE FAVAUGEPLEIN 25 II                   ZANDVOORT
• Direct aan de wandelboulevard van Zandvoort gelegen 
 4-kamerappartement op de 2e etage
• Vanuit de woonkamer kijkt u op de boulevard, 
 het strand en de zee!
• Lichte woonkamer, eenvoudige keuken, 3 slaapkamers,  
 doucheruimte en zeer ruime berging
• Woonoppervlakte 80 m2

 KOSTVERLORENSTRAAT 61               ZANDVOORT
• Goed onderhouden vrijstaande 30er jaren villa in het   
 geliefde groene hart van Zandvoort gelegen
• De woning beschikt over 5 slaapkamers, studeerkamer,  
 een prachtige keuken en zeer royale living
• Achtertuin met diverse zonneterrassen, schuur, 
 zomerhuis, achter- en voorinrit en carport
• Woonopp. ca. 250 m2, perceelopp. 516 m2   

 J. VAN HEEMSKERCKSTRAAT 67       ZANDVOORT
• Dit goed onderhouden 3-kamerappartement op de 4e,   
 tevens hoogste etage met lift is ideaal gelegen!
• De woonkamer heeft prachtig zeezicht, gas openhaard   
 en een ruim balkon op het ZW, L-vormige keuken
• 2 slaapkamers en een moderne badkamer
• De inpandige garage wordt separaat aangeboden
• Woonoppervlakte ca. 90 m2 

 DR. C.A. GERKESTRAAT 57 RD           ZANDVOORT

• Ruime 30er jaren hoekbovenwoning met verdieping
• Deze comfortabele woning is recent gerenoveerd
• O.a. v.v. 3 slaapkamers en moderne woonkeuken
• Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren
• Geheel v.v. dubbele beglazing, alle goten en zink 
 vernieuwd in 2007, schilderwerk buitenzijde 2007
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

 CELSIUSSTRAAT 200                         ZANDVOORT
• Comfortabele bungalow met praktijkruimte gelegen in   
 een rustige woonwijk, nabij duinen en winkelcentrum
• Woonkamer met haard, keuken met toegang tot de   
 patio, 2 slaapkamers en een moderne badkamer
• Via de woning toegang tot de praktijkruimte met eigen   
 entree en parkeerplaats voor de deur
• Woonoppervlakte ca. 110 m2 

Vraagprijs � 359.000,-

 FRANS ZWAANSTRAAT 82                 ZANDVOORT
• Deze recent, totaal verbouwde eengezinswoning straalt  
 luxe en comfort uit en is zo te betrekken!
• Wonen met vrij uitzicht over beschermd natuurgebied
• L-vormige woonkamer met uitzicht over de duinen
• Moderne semi open keuken v.v. diverse apparatuur,            
• 4 slaapkamers en luxe badkamer
• Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 178 m2

Vraagprijs � 219.000,-Vraagprijs � 895.000,-

Vraagprijs � 259.000,-

Vraagprijs � 729.000,-Vraagprijs � 498.000,-

 POTGIETERSTRAAT 40                       ZANDVOORT
• In “Oud Noord” gelegen keurig verzorgde 20er jaren 
 tussenwoning met voor- en achtertuin 
• Comfortabele woonkamer met houten vloerdelen en   
 een moderne open keuken in hoekopstelling
• 1e verdieping: 2 slaapkamers en badkamer
• 2e verdieping (via vaste trap): Zolderkamer met dakraam 
• Woonopp. ca. 90 m2, perceelopp. 107 m2

Vraagprijs � 249.000,-
Vraagprijs � 309.000,- appartement

     � 37.500,- garage

CENSE & VAN LINGEN 
UW PLAATSELIJKE 

SPECIALIST VIA

 WWW.CVL.NU

ALS NVM-MAKELAAR 
LANDELIJKE 

BEREIKBAARHEID VIA

 WWW.FUNDA.NL



De eerste zogenaamde ge-
pardonneerden in Zand-
voort, hebben uit handen 
van wethouder van Sociale 
Zaken Gert Toonen en EMM-
directeur Teun Oosterhuis 
de sleutels van een woning 
in ontvangst mogen ne-
men. Gepardonneerden zijn 
mensen die in het kader van 
het generaal pardon een 
verblijfsvergunning heb-
ben gekregen en die door 
de gemeente moeten wor-
den geholpen aan adequate 
huisvesting.

Geldig t/m zondag 9 december

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Desem wit of bruin: 
puur natuur  
zonder toevoegingen € 1.95

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

De twee bestuurders stonden 
met bloemen, taart en sleutels 
de familie Tablan al op te wach-
ten. Deze christelijke familie is 
hun geboorteland Syrië ont-
vlucht om een betere toekomst 
voor hun kinderen in Nederland 
te zoeken en zijn al zeven jaar 
in Zandvoort. Duidelijk geïm-
poneerd door de delegatie nam 
mevrouw Tablan de sleutels en 
bloemen in ontvangst en haar 

Van Leeuwen (53) was een aan-
tal jaren raadslid en wethouder 
in onze woonplaats. Medio 2005 
hield hij de eer aan zichzelf toen 
de partij waarvoor hij wethouder 
was (OPZ) het niet eens was met 
het gevoerde beleid van het col-
lege inzake de Middenboulevard. 
Het benoemingsbesluit door de 
koningin zal naar verwachting 
in januari plaatsvinden. Pas dan 
wordt bekend per wanneer Van 
leeuwen in Beverwijk aan de 
slag kan gaan. 

aan dit project verbonden en 
verplicht gesteld. De gemeente 
zal gefaseerd de andere gepar-
donneerden, overigens slechts 
een klein aantal binnen onze 
gemeente, aan woonruimte 
helpen.

Eerste gepardonneerden krijgen woning

Vanaf nu verkrijgbaar:
Schuimkransen
Div. chocolade kransen
Chocolade kerstfiguren  
en lollies

1111

De Mannetjes
Parkeren in Zandvoort

‘Als iedereen nu zijn  
tweede auto verplicht op 
het terrein in Zuid zet?’

echtgenoot nog een mooie 
fles wijn namens de gemeente 
Zandvoort.
De woningbouwvereniging 
wil hiermee uitdrukken dat zij 
ook een sociaal beleid voert en 
graag mee wil werken om deze 
mensen een adequate woning 
aan te bieden. Het is de bedoe-
ling dat door deze woonruimte 
aan te bieden er een snellere 
integratie in de samenleving 
zal plaatsvinden. Het volgen 
van een inburgeringcursus is 

Zandvoortse 
Courant 

Onze plaatsgenoot Han van 
Leeuwen is door de gemeen-
teraad van Beverwijk voor-
gedragen om de nieuwe bur-
gemeester van die gemeente 
te worden. Van Leeuwen is 
nu nog waarnemend burge-
meester van Bennebroek.

Politiek p3 Onduidelijkheid over agenda
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Zandvoorter van het Jaar p5 Genomineerden voor 2007
Pluspunt p15 Nieuwe naam voor jeugdhonk

Sport p23 Driebanden kampioenschap

Auto Strijder
Zandvoort

Overhandiging van de sleutels

Een visschotel 
hoeft niet  

duur te zijn.
Kijk op:

www.dezeemeermin.com

Op 11 december vergadert de gemeente-
raad. U vindt de agenda in de gemeente-
advertentie in deze krant. 
Lees de gemeente-advertentie. 

Regel uw OV Taxi-ritten tijdens de feest-
dagen nu al. U leest er meer over in de 
gemeente-advertentie in deze krant. 
Lees de gemeente-advertentie. 

In de maanden december 2007 en januari 2008 
gaan controleurs weer huis aan huis controle-
ren op het houden (bezit) van honden.

In de gemeente-advertentie 
leest u er meer over. 

Han van Leeuwen 
burgemeester 
Beverwijk
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het bouwlocatiebord met de 
gegevens van de nieuwbouw. 
Hierop kunt u zien wat er over 
een jaar zal verschijnen: een 
schitterend nieuw project van 
flink de aan de weg timmeren-
de en ambitieuze Zandvoortse 
woningbouwvereniging.

Column

Regelmatig kijk ik op dinsdag 
TV. Vrije avond. Benen op de 
bank. Kop koffie erbij. De rij-
dende rechter is mijn favoriet. 
Futiliteiten worden opgebla-
zen tot problemen. De rechter 
geeft glimlachend adviezen. 
Probeert alles weer op te los-
sen. Heerlijk om naar te kijken. 
Maar vóór dit programma zie 
ik ook Opsporing verzocht. En 
daar word ik niet vrolijk van. 
Natuurlijk, er zit een knop op 
de TV. Tóch blijf ik kijken. Ter 
waarschuwing misschien? Je 
wordt helaas wantrouwig.
Het verhaal dat ik pas geleden 
hoorde deed me gruwen. Vier 
jongens bellen ’s avonds laat 
bij mensen aan. De bewoner 
doet niets vermoedend de 
deur open. Kinderen kijken 
verwachtingsvol. Sinterklaas 
misschien? Nee, het zijn over-
vallers. De man wordt beet 
gepakt. “Geld”, brullen ze. Hij 
wordt in elkaar geslagen. Zijn 
vrouw aan haar haren de ka-
mer doorgesleept. Ze geeft de 
autosleutels gedwongen af. 
De ‘heren’ nemen wat spullen 
mee. Een laptop, mobiele te-
lefoon, I-pod. Een portefeuille 
met wat geld en pasjes erin. 
Ze rennen weg omdat de kin-
deren zo hard gillen. Het gezin 
is getraumatiseerd. De man 
belandt zwaar gewond in 
het ziekenhuis. Verschrikkelijk 
vind ik dat. Die arme mensen, 
die kinderen! En dan hoor ik 
dagelijks de stem van Paul van 
Vliet door de radio: Claudia is 
doodsbang. Als er ’s avonds 
wordt aangebeld. Servio 
is doodsbang. Dat ze hem 
weer zullen vinden. Aureiro is 
doodsbang. Dat het opnieuw 
gebeurt. Kinderen in conflict-
gebieden. Goed bedoelde 
reclame. “Unicef helpt om 
nooit meer bang te zijn…..” En 
dan vraag ik me af: Wie helpt 
ons, de Nederlanders, om niet 
meer bang te zijn? Vooral alle 
mensen en kinderen die ooit 
overvallen zijn. Toch eens een 
punt om bij stil te staan in 
deze donkere dagen voor de 
kerst.

Lienke Brugman

Niet veilig in 
Zandvoort?

Cartoon  Hans van Pelt

Familieberichten Waterstanden
december Hoog 
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Burgerlijke stand
10 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2007 
Geboren:
Tycho Haje, zoon van: van der Kuijl, Martin en: 
Bronsema, Erika Resi.
Devi, dochter van: van Leeuwen, Patrick Norman en: 
Romkes, Mariska.
Lilja, dochter van: van Leeuwen, Patrick Norman en: 
Romkes, Mariska. 
Ondertrouwd:
Tavakolli Sabet, Ebrahim en: Jahanfar, Mehrnush Sadat.
Gehuwd:
van Maren, Wesley Elroy Arie en: Paap, Paula Leokadia 
Trientje Johanna Maria.
Geurts, Leonardus Antonius en: van der Mije, Jacoba.
Hoogkamer, René en: Klees, Linda.
Geregistreerd Partnerschap:
Bok, Sander en: Paap, Bibi Laura Louise.
Overleden:
Paap, Willem, oud 59 jaar.
de Koning, Daniël, oud 90 jaar.
Vroons geb. Bruggink, Wilhelmina Margaretha,  
oud 91 jaar.
Westerwoudt, regina Johanna Jacoba Maria, oud 69 
jaar.

Intens verdrietig om zijn heengaan, maar vol trots en met 
respect voor de wijze waarop hij zijn ziekte heeft gedragen, 
geef ik u kennis van het overlijden van mijn lieve man

Evert van der Linden
* Leiden, 10 oktober 1932     † Zandvoort, 3 december 2007

 Tiny van der Linden – Keur
 en verdere familie

Westerparkstraat 14, 2042 AW  Zandvoort

Evert is overgebracht naar het Uitvaartzorgcentrum 
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort,  
alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen donderdag  
6 december van 19.00 uur tot 20.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag  
7 december in het crematorium Westerveld,  
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.  
Tijd van samenkomst 9.45 uur.

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

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

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

Openingstijden kantoor:
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Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de 

laatste trends

Ter aanvulling van onze  
keukenbrigade zijn wij per  

direct op zoek naar een

Zelfstandig  
werkende kok

Ben jij (aan)komend talent  
en ben je op zoek naar een  

culinaire uitdaging in  
een creatief team neem dan
nu contact op, per e-mail:  

cafeneuf@cafeneuf.nl
of Mevr. M. de Bruyn: 

06-26178819

Langzaam ben je, moegestreden,
stilletjes van ons weggegaan.
Nu is het verdriet nog van ’t heden
 
maar de dankbare herinnering 
zal blijven bestaan.

Noord-Hollandse kust-
gemeenten willen meer 

aandacht van het rijk
De provincie Noord-Holland en de Noord-Holland-
se kustgemeenten willen van Den Haag meer aan-
dacht voor de economie functie van onze kust. Ge-
deputeerde Jaap Bond (Economische Zaken) heeft 
dat op donderdag 29 november in een gesprek de 
minister kenbaar gemaakt.

Tijdens dat gesprek heeft Bond aan minister Van 
der Hoeven (Economische Zaken) gevraagd om het 
economisch belang van de kust, in samenhang met 
de veiligheid van de kust, te bespreken met staats-
secretaris Tineke Huizinga-Heringa van Verkeer en 
Waterstaat, die verantwoordelijk is voor onder an-
dere de primaire waterkeringen en dus ook voor de 
kustbescherming.

Al eerder heeft de provincie aandacht gevraagd 
voor de problematiek van bijvoorbeeld de strandaf-
slag. In 2007 speelde dit met name in Bloemendaal 
en Zandvoort en bij het strand tussen Petten en 
Callantsoog. Het rijk heeft geconstateerd dat er naast 
veiligheidsbelangen ook economische belangen een 
grote rol spelen bij zandsuppleties. De stranden zijn 
van groot belang voor het toerisme en daarmee voor 
de Nederlandse economie. De afkalving speelt al ja-
ren en daardoor komt de toeristisch/economische 
functie in gevaar. De recreatieve sector wil graag 
brede, veilige stranden en de medewerking van het 
rijk is daarbij onontbeerlijk. De economische waarde 
van de kustrecreatie in Noord-Holland wordt geschat 
op 450 miljoen euro. Er werken circa 18.000 mensen 
fulltime in deze sector in onze provincie.

Geheel onverwacht bereikte ons het bericht, dat 
de vader van Maria,  de heer H. Visser,  
is overleden.
Wij wensen Maria, haar moeder en familie veel 
sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Leerlingen, ouders en team Nicolaasschool

Politiek

Eerste paal voor Duinroosproject
De start van het project De Duinroos van EMM kan beginnen. Af-
gelopen woensdag werd onder het toeziend oog van wethouder 
Gert Toonen, EMM-directeur Teun Oosterhuis een groot aantal 
belangstellenden de eerste paal de grond ingeslagen. Deze sym-
bolische handeling werd, hoe kan het ook anders in deze tijd van 
het jaar, door Sinterklaas in persoon verricht.

Op de plaats 
waar in het 
verleden de 
Duinroosschool 
stond, zal een 
tweetal com-
plexen verrij-
zen. In ene ge-
bouw is plaats 
voor 6 appar-
tementen en in 
het andere voor 
57  appar te-
menten. In het 
laatste gebouw 
worden ook een kinderdagver-
blijf en een parkeergarage ge-
realiseerd. Nadat Sinterklaas 
met behulp van een houten 
moker de paal de grond in had 
geslagen, onthulden de wet-
houder en de EMM-directeur 

Bestuurlijke Maatregelen tegen 
sportschoolhouder

Burgemeester Niek Meijer wil extra bestuurlijke maatregelen 
treffen tegen een vermeende cocaïnehandelaar. De man zou 
vanuit zijn bedrijf, een sportschool in Zandvoort, cocaïne ver-
handelen. De burgemeester wil de school nu voor zes maan-
den sluiten. Of dat ook daadwerkelijk zijn beslag krijgt wordt 
eind deze week duidelijk. 

Met de aanhouding van een 
43-jarige Zandvoorter is een 
onderzoek naar de handel 
in verdovende middelen in 
een stroomversnelling ge-
komen. Sinds begin oktober 
onderzochten rechercheurs 
van de districtsrecherche 
Kennemerland-Zuid een  
anonieme tip dat er vanuit 
een sportschool in Zandvoort 
werd gehandeld in verdoven-
de middelen.

Uit het onderzoek zou blijken 
dat de Zandvoorter handelde 
in verdovende middelen van-
uit zijn bedrijf. Op 28 novem-
ber werd het de rechercheurs 
duidelijk dat hij verdovende 
middelen zou gaan halen 
in Amsterdam. Op dat mo-
ment greep de politie in. De 
verdachte man werd na zijn 
bezoek aan Amsterdam bij 

zijn sportschool in Zandvoort 
aangehouden. Vervolgens is in  
samenwerking met de  
politie in Amsterdam een 
inval gedaan bij zijn leveran-
cier. Daarbij is een 41-jarige 
Amsterdamse aangehouden. 
Verder is nog een 43-jarige 
Zandvoorter aangehouden die 
ook wordt verdacht van han-
del in verdovende middelen.
 
Bij de sportschoolhouder is 
25 gram cocaïne in beslag 
genomen. Ook een kapitale 
Mercedes is door de politie 
beslag op gelegd. De drie 
verdachten zijn op maandag 
3 december voorgeleid bij de 
officier van justitie en door de 
rechter-commissaris in bewa-
ring gesteld.  

Veel onduidelijkheid over agenda 
integrale commissievergadering

De agenda van de integrale commissie Raadszaken van afge-
lopen donderdag had een openbaar en een besloten gedeelte. 
Omdat het college de stukken die hoorden bij het enige open-
bare agendapunt niet op tijd had ingeleverd, zou dat agen-
dapunt niet doorgaan. De te elfder ure ingelaste presentatie 
werd dan ook door menigeen gemist.

“Deze extra vergadering van 
de commissie Raadszaken is 
tot stand gekomen met veel 
ruis rondom de agenda”, 
zo begon Voorzitter Fred 
Paap (VVD) de vergadering. 
Volgens Paap was de raam-
overeenkomst, die besproken 
zou worden, na inwinnen van 
advies niet naar Europese 
richtlijnen en kon dus niet 
besproken worden, ondanks 
dat het wel op de agenda 
was gezet. De presentatie, 
die daarvoor in de plaats 
kwam, werd op verzoek van 
de gemeentelijke projectlei-
der gehouden.

Opgestapt
Tijdelijk raadslid Astrid v.d. 
Veld (GBZ) was boos dat er 
door deze onduidelijkheid 
geen publiek kennis zou kun-
nen nemen van de presenta-
tie. Door het wegvallen van 
het enige agendapunt op het 
openbare gedeelte bleef de 
publieke tribune leeg. “Wat 
schertst echter mijn verba-
zing, er werd een agendapunt 
toegevoegd, een presentatie 
over de Middenboulevard! 

Deze presentatie is niet aan-
gekondigd en dus niet bekend 
bij eventuele belangstellen-
den! Ik garandeer je dat de 
publieke tribune vol had ge-
zeten. Ik ben toen opgestapt 
en heb dus niet aan het open-
bare gedeelte deelgenomen”, 
zei zij na afloop.

Via internet
Burgemeester Meijer zei in 
een reactie dat het college 
er alles aan zou doen om de 
informatie en de presentatie 
die tijdens de vergadering 
zou worden gegeven, op de 
gemeentelijke website te 
zetten en bij alle betrokke-
nen kenbaar te maken. Hij 
stelde ook voor dat, indien 
er behoefte is om hierover te 
discussiëren met de porte-
feuillehouder, die mogelijk-
heid te scheppen. Naar ver-
wachting zal de presentatie 
niet eerder dan in de loop 
van komende week op in-
ternet worden gepubliceerd. 
Ook zal dan een nieuwsbrief 
worden opgesteld om aan 
belangstellenden te doen 
laten toekomen.

Sinterklaas aan het werk
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Zandvoorter 
van het jaar 2007 

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)

Het was voor de jury weer een 
moeilijke keus om uit de vele 
inzendingen een selectie van 
zes kandidaten te maken. Al 
de gekozen genomineerden 
voldoen aan de regels die door 
de jury zijn opgesteld. Op 13 
en 20 december komen in de 
Zandvoortse Courant de moti-
vatie’s van de genomineerden 
en een invulstrook te staan 
waar u als lezer kunt aange-
ven wie volgens u nummer 1, 
2 of 3 wordt. U mag alleen uw 
stem uitbrengen als u in de 
gemeente Zandvoort woont, 
dus stembiljetten uit een an-
dere plaats zijn bij definitie on-
geldig. Tijdens een feestavond 
in het NH Hoteles op 12 januari 

2008 wordt de ‘Zandvoorter 
van 2007’ bekend gemaakt.

De genomineerde 
Zandvoorters zijn:
Ernst Brokmeier
Marcel Meijer
Klaas Koper  
Aagje Spierieus
Lana Lemmens 
Ferry Verbruggen

Indien u niet kunt wachten en 
uw stem nu al wilt uitbrengen, 
kunt u dat alvast doen door 
een email te sturen naar jury@
zandvoortsecourant.nl. Vanaf 
volgende week kan ook een 
stembon worden ingevuld en 
opgestuurd.

Wie heeft de mooiste  
kerstetalage in Zandvoort?

De genomineerden zijn bekend

De kerstdagen staan weer voor de deur. Zo langzamerhand 
gaan de winkeliers beginnen met kerstversieringen om het 
winkelgebied van Zandvoort te verfraaien. De Ondernemers-
vereniging Zandvoort (OVZ) wil dit jaar weer een prijs beschik-
baar stellen voor het bedrijf met de mooiste kerstetalage. 

Het is alweer een tijd geleden 
dat dit voor de laatste keer is 
gedaan. OVZ vraagt aan de 
inwoners en bezoekers van 
Zandvoort om mee te doen 
aan de verkiezing van de mooi-
ste kerstetalage. U kunt hier-
voor uw voorkeur kenbaar ma-
ken via een briefje of email.

De gemeente Zandvoort stelt 
de vrolijke ideeënbusman, die 
bij de centrale balie van het 
raadhuis staat, beschikbaar 
om uw voorkeur kenbaar te 
maken. Mocht u daarnaast 
nog een goed idee hebben 
om Zandvoort mooier, beter 

of gezelliger te maken kunt u 
dat er meteen bij doen. Ook zal 
in de Vomar in winkelcentrum 
Nieuw Nooord zo een bus  
geplaatst worden. Uw email 
kunt u sturen naar:
info@meer-secretariaat.nl 

OVZ stel € 100 aan waarde-
bonnen beschikbaar, die ver-
loot worden onder de inzen-
ders die de mooiste etalage 
hebben genomineerd.

De ondernemers 
wensen u  
een heel vrolijk 
Kerstfeest! Alleen deze week:

2de sleutel HALVE prijs!!!
(Deze actie geldt van 6 t/m 12 december)

Grote Krocht 23 
tel: 023-5735002

Langzaam aan
wordt het Kerst 50

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Menu 1e Kerstdag 2007 €  62,50
Quatre Amuses

*** 
Gerookte heilbot met knoflookblini, langoustine,  

semi kreeftentartaar en pata negra
of

Semi kalfscarpaccio met truffels van ganzenlever,  
gerookte lamsrug en saus van chili-pompelmoes

*** 
Torteauxkrab en sjalottenbouillon met thijm en hamolie

*** 
Granité d’harvey wallbanger avec boerenjongens

*** 
Griet gebakken op witbrood met kingkrab-ragout en   

tonijnaubergine compote canneloni
of

Gebraden gemarineerde hertenrug met croquet van  
kalfszwezerik, stoof van eend en vanille met appel

*** 
Mini fondue van camembert en kruiden 

*** 
Amandel baba’s in amaretto en granny smith met  

witte chocoladesoep en frambozen
Voor reserveringen: 023-5716119 / info@tfaz.nl

Bedankt
De halfjaarlijkse actie van 
Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood heeft in 
Zandvoort ruim 3,5 ton aan 
kleding opgehaald. De op-
brengst van de actie gaat dit 
keer naar een voedselzeker-
heidsproject in Oost-Congo. 
De organisatie wil iedereen 
geweldig bedanken. 

Dag van de aandacht
Aan de top tien lijst met ‘De 
dag van…’ kan een nieuwe 
dag toegevoegd worden. Dit 
keer is zorgverzekeraar VGZ 
de animator voor een speciale 
landelijke dag namelijk op 12 
december: De dag van de aan-
dacht! Op deze dag is het mo-
gelijk dat heel Nederland on-
beperkt aandacht voor elkaar 
heeft. Stuur via www.alle-
aandacht.nl gratis een wens-
kaart, een e-card of een sms 
naar je opa, oma, vriend(in) 
of misschien ook wel leuk: 
naar je krantenbezorger die in 
weer en wind de Zandvoortse 
Courant bezorgd.

Aandacht voor het 
Knipscheerorgel

Eigenlijk zou het een bijzon-
dere verrassing worden. Het 
draaiboek was al klaar om 
het prachtig gerestaureerde 
Knipscheerorgel tijdens de 
Kerstnachtdienst op 24 de-
cember voor de eerste keer 
te laten bespelen. Een unieke 
gebeurtenis in een geweldi-
ge omgeving. Met prachtige 
kerstliederen, de kerstboom in 
een nieuw gedecoreerde kerk 
met stemmingsvolle mensen 
het orgel ‘inzingen’, hoe mooi 
zou dat geweest zijn! Die ge-
dachte alleen al zorgde bij de 
initiatiefnemers voor kippen-
vel! Helaas, ondanks extra in-
spanning en verwoede pogin-
gen van de orgelbouwers is 

het orgel dan nog niet gereed. 
De oorzaak van deze zware 
beslissing is dat tijdens de de-
montage van de orgelelemen-
ten en de herstelwerkzaamhe-
den, de orgelbouwers hebben 
geconstateerd dat het mecha-
niek van het orgel er slechter 
aan toe was dan oorspronke-
lijk op was gerekend. Gelet op 
de voortdurende studie naar 
de authenticiteit van het orgel 
en haar mechaniek en om het 
geheel te kunnen laten voldoen 
aan het vooropgestelde restau-
ratievoornemens, moeten er 
(nu nog) steeds fundamentele 
wijzigingen doorgevoerd wor-
den. Daardoor is de tijdsdruk 
voor de orgelbouwers onver-
antwoord groot geworden om 
de gewenste ingebruikneming 
te halen. Het orgel zal in de tus-
sentijd niet voor kerkdiensten 
of uitvoeringen worden ge-
bruikt. Het is dan nog niet of-
ficieel opgeleverd en valt dus 
nog onder de verantwoorde-
lijkheid van de orgelbouwers. 
Het aanwezige noodorgel zal 
zolang dienst blijven doen en 
bespeeld worden. De nieuwe 
datum wordt waarschijnlijk 
Pasen 2008.  Heel jammer, 
maar het is niet anders.

Koel water
Het waterwingebied van Het 
Met het plaatsen van water-
koelers op middelbare scholen 
speelt waterleidingbedrijf PWN 
in op de huidige gezondheids-
trend: jongeren stimuleren om 
meer te gaan bewegen. Het 
Wim Gertenbach College is de 
23e school in Noord-Holland 
waarbij dit jaar een TENQ (wa-
terkoeler) geplaatst is. Het ca-

lorievrije water is een prima 
vervanging voor de suiker-
houdende frisdranken. Water 
drinken draagt niet alleen bij 
aan het voorkomen en te-
gengaan van overgewicht, 
het verhoogt bovendien het 
concentratievermogen en 
bevordert daardoor leerpres-
taties. Daarnaast voorkomt 
het tandbederf.  TENQ wordt 
gewoon op het waterlei-
dingnet aangesloten zodat 
leerlingen hun flesjes kun-
nen vullen met vers, gekoeld 
kraanwater, naar keuze met 
of zonder bubbels. Het vullen 
van een flesje van een halve 
liter kost 10 eurocent. TENQ 
is door Stichting WaterWijs 
speciaal voor onderwijsinstel-
lingen ontworpen en is voor-
zien van een beeldscherm 
waarop doorlopend een pro-
gramma wordt uitgezonden 
dat geheel op scholieren is 
toegesneden. 

Afscheid
Afgelopen zaterdagavond, 
tijdens de jaarlijkse bindings-
avond van de ‘vrijwillige poli-
tie’ Kennemerland Zuid, heeft 
het basisteam Zandvoort 
afscheid genomen van haar 
laatste twee politievrijwilli-
gers ‘oude stijl’. De twee af-
zwaaiers zijn Esther Faas (15 
jaar dienstverband als hoofd-
agente) en Jan F. Hollander (38 
jaar dienstverband als briga-
dier). Ze werden door de dis-
trictchef van Kennemerland 
Zuid, de heer B. v.d. Heide, met 
vriendelijke woorden en een 
boeket bloemen bedankt voor 
hun jarenlange inzet.

De verkiezing Zandvoorter van het Jaar 2007 wordt mede mogelijk 
gemaakt door NH Hoteles Zandvoort.

Kerstbomen
diverse soorten

Kerststukken

Kerstplanten

  en natuurlijk

Natuur
insteek  materiaal

60-jarig huwelijksfeest
Dinsdag 4 december jongst-
leden hebben de heer en me-
vrouw Simon en Tinie van de 
Bos – van Heerde het heugelijke 
feit herdacht dat zij maar liefst 

60 jaar geleden in de echt 
zijn verbonden. Het diaman-
ten huwelijksfeest is zaterdag 
uitgebreid gevierd met een 
zeer druk bezochte receptie. 
“Ik was gewoon moe van het 
handen schudden”, aldus de 
bruid. Dinsdag kon burge-
meester Niek Meijer nog een 
gaatje in zijn overvolle agen-
da vinden om het bruidspaar 
te komen feliciteren. Namens 
de Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd!
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Wind, regen en mildheid  
blijven actueel

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 11 11 8-9 9 

Min 8 9 4 5

Zon 10% 15% 15% 10  %

Neerslag 90% 85% 65% 80% 

Wind zw. 4-6 w. 5 zw. 4-6 wzw. 5

Het is vrijwel zeker dat het 
weerjaar 2007 recordwarm 
de boeken in gaat straks. Ook 
al eindigt deze laatste maand 
van het jaar met een normaal 
temperatuurgemiddelde, 
het absolute record van 11,2 
graden zal gehaald worden. 
Onomstotelijk staat vast dat 
het broeikaseffect (formeel is 
het een versterking van dat 
effect) debet is aan de steeds 
hogere temperatuuruitslagen 
tegenwoordig.

De kans is zeer groot dat de eer-
ste tien dagen van december 
zo’n 3 graden boven normaal 
gaan uitkomen in Zandvoort 
en omgeving, als we de mid-
dellange termijnweerkaarten 
letterlijk interpreteren. Maar 
juist dat letterlijk analyseren 
van die weermodellen (wat 
helaas nog veel weerprofes-
sionals klakkeloos doen) is 
dikwijls gevaarlijk. 

Zo wist een radioweervrouw 
enige jaren terug op 10 decem-
ber al te vertellen dat het met 
Kerst zou gaan regenen bij 14 
graden. De keiharde praktijk 
pakte geheel anders uit en tot 
veler verbazing vroor het pittig 
met Kerstmis. De nogal boude 
uitspraak van het KNMI (dat er 
tot half december geen win-
terweer te verwachten valt), is 
dan ook behoorlijk gewaagd. 
Dit statement maakte men 
enige dagen terug op de eigen 
site. Er zijn inderdaad geen 

sterke aanwijzingen dat het 
weer stevig winters uitpakt 
op middellange termijn en de 
strakke zuidwester draaft dan 
ook onverdroten voort. Toch 
gaf het Europese weermodel 
afgelopen maandag al een 
ander scenario waarbij die 
zuidwestenwinden subiet 
werden geschrapt op termijn, 
maar dinsdag werd dit scena-
rio alweer iets afgezwakt.

Veel mildheid vanaf de 
Oceaan voorlopig met giste-
ren (Sinterklaasdag) bijvoor-
beeld boter(letter)zachte con-
dities en bij een maximum 
van 12-13 graden smolten de 
chocoladeletters nog net niet. 
De rest van deze week blijft 
het ‘halen en brengen’ en de 
veelal actieve (rand)storingen 
komen in rap tempo langs. 
Periodiek valt er weer behoor-
lijk wat neerslag, vooral deze 
donderdag, maar buiten de 
regenmomenten om zijn er 
ook een paar betere dagdelen 
met droog weer en wat zon.

Tot en met het komende 
weekeinde (zover is met 
flinke zekerheid wel vooruit 
te blikken) verandert er hoe-
genaamd niets aan dit uit-
gesproken Hollandse weer-
beeld en eigenlijk ook de 
hele volgende week zal zich 
geen belangrijke verandering 
aftekenen.

weerman Marc Putto 

De laatste toekomstvisie over hoe Zandvoort er over 25 jaar zal uitzien,  
is komende zaterdag op de lokale radio ZFM bij het live radioprogram-
ma ‘Goedemorgen Zandvoort‘ te beluisteren. Twee medewerkers van 
het circuit, Erik Weijers en Kees Koning, vertellen om 11.10 uur hun visie 
over het toekomstige circuit. En hoe zien de media er in 2025 eruit? Is er 
nog wel radio en een studio en wordt de krant alleen via internet gele-
zen? Deze visie is vanaf 11.30 uur te horen. Stem af op 106.9FM (ether) 
of 104.5 FM (kabel) of kom gezellig langs bij hotel Hoogland.

Diabetes patiënten opgelet!!
Wist u dat de werking van uw bloedglucosemeter na  
ongeveer 2 jaar niet meer 100% kan zijn? Maar ook bij nieuwe 
meters is een regelmatige controle belangrijk.  
Voor een diabetespatiënt is de juiste bepaling van het bloed-
suikergehalte van groot belang.

Apotheek Beatrixplantsoen nodigt haar  
diabetes patiënten uit voor

DE METERCONTROLEDAGEN
 in januari en februari 2008

Heeft u een bloedglucosemeter in huis?  
Neem dan contact met ons op voor het maken van  
een afspraak via telefoon 023-5713073 of via e-mail  
apotheekbeatrixplantsoen@planet.nl 

APOTHEEK BEATRIXPLANTSOEN
Beatrixplantsoen 1c, 2042 PW Zandvoort

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kinderfeestje 
organiseren?

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

E-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Op leuke lokatie gelegen charmante eengezins-
woning met tuin op het zuiden. Gelegen aan de 
rand van het centrum, op steenworp afstand 
van het strand, winkels en openbaar vervoer. 
Indeling: Entree; ruime woonkamer (ca. 36 m2) 
v.v. laminaatvloer en gashaard; landelijke open 
keuken; badkamer met wastafel, toilet en dou-
che; 1e etage: hal;  ruime slaapkamer  met dak-
kapel en kastenwand over de gehele lengte.
• Hoge plafonds
• Gedeeltelijk v.v. isolatieglas

Vraagprijs  � 175.000,- k.k.

Dr C.A. Gerkestraat 49 roodParadijsweg 7

Zeer royale 30-er jaren hoekbovenwoning met 
L-vormige zonnige woonkamer van 36 m2 met 
open haard, open woonkeuken en 2 slaap-
kamers v.v. dakkapellen. Deze goed onder-
houden woning bestaande uit 2 woonlagen 
beschikt over een groot balkon en heeft een 
totale woonoppervlakte van ca. 100 m2 en vrij 
uitzicht (geen overburen).
•  Vernieuwde badkamer met whirlpool, wasta-

felmeubel, wandcloset en designradiator
• Veel bergruimte in de woning aanwezig
• Geen servicekosten

Vraagprijs � 209.000,- k.k.

Schoolplein 4A

Sfeervolle en goed onderhouden driekamerbo-
venwoning met ruim balkon op het oosten en 
terras op het westen. Deze woning is gelegen 
midden in het centrum net buiten de drukte.
Indeling: Entree; trap naar 1e etage: overloop 
met bergruimte; woonkamer met openslaande 
deuren  naar balkon; badkamer met toilet, dou-
che en wastafel; 2 slaapkamers; keuken.
• Hoge plafonds
• C.V. in 2006 vernieuwd
•  Openslaande deuren  in woonkamer en slaap-

kamer in 2007 vernieuwd

Vraagprijs � 199.000,- k.k.

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
(zie pagina 16)

Verbruggen is natuurlijk bekend 
als Zandvoorts ondernemer en 
organisator van de feestmark-
ten door het centrum. Hij is 
ervan overtuigd dat Zandvoort 
goede kansen heeft maar dat 
die alleen met de nodige lef ge-
realiseerd kunnen worden. “Ik 
voorzie één groot luxe hotel op 
de boulevard, dichtbij het klein-
schalige centrum dat dan nog 
bestaat. Dat hotel zal gebruikt 
gaan worden voor bijvoorbeeld 
VIP’s van het circuit en mensen 
die genoeg te besteden hebben 
in een tot de verbeelding spre-
kend Zandvoort. Ook zal er meer 
op de boulevards te doen zijn. 
Daar is, met name voor de poli-
tiek, veel lef voor nodig. Veelal 
heerst er in bepaalde kringen in 
Zandvoort de opvatting van ‘ik 
woon hier nu lekker en de rest is 
niet belangrijk’. Natuurlijk is dat 
juist wel belangrijk, Zandvoort 
leeft immers bij de gratie van het 
toerisme. Het is geen slaapstad. 
De winkels in die tijd zullen tot 
de verbeelding spreken en men-
sen van ver buiten Zandvoort 
aantrekken”, zegt hij.

Het strand zal er nog steeds zijn. 
Even als Huig Molenaar is hij 
van mening dat Zandvoort zon-
der strand ten dode zal zijn op-
geschreven: “We zullen er alles 
aan doen om het Zandvoortse 
strand te behouden. Misschien 
is er wel een soort waterkering, 
een kunstmatig eiland of iets 
dergelijk voor de kust. Wel zullen 
misschien een aantal strand-
paviljoens er niet meer zijn. Ik 
vind vijf jaarrondpaviljoens vol-
doende en die zullen er dan nog 
zijn, de rest blijft zoals het nu is. 
Gezellige, seizoensgebonden 
paviljoens die voor iedere por-
temonnee geschikt zullen zijn. 
Ook zie ik een grote rol voor het 
circuit en omgeving, in het ka-
der van jaarrond toerisme. Een 
groot pretpark, zwembaden en 
al dat soort zaken kunnen daar 
goed gerealiseerd worden.”

Het centrum zal blijven zoals nu. 
Wel zal er een behoorlijke up-
grading van de panden en de 
openbare ruimte plaatsgevon-
den hebben en is het centrum 

bekend in den lande. “Ik ben 
ervan overtuigd dat de kansen 
van Zandvoort daar liggen en 
als we allemaal de schouders 
eronder zetten, dus allemaal 
met de neuzen dezelfde kant 
op, zal Zandvoort badplaats 
nummer één van Nederland 
zijn. De ruimten zullen goed 
en doordacht gebruikt moeten 
worden. Wat ook mee zal spe-
len is de bereikbaarheid. Ik ben 
helaas bang dat de spoorlijn op 
den duur zal verdwijnen. Daar 
zijn ze bij de NS al eens mee be-
zig geweest maar die hebben 
we wel hard nodig om de men-
sen snel in Zandvoort te krijgen”, 
licht hij toe.

Tot slot geeft Ferry ‘Mooi 
Weertje’ Verbruggen aan dat 
zijn geesteskinderen, de jaar-
markten, er dan ook nog zullen 
zijn. Alleen zal hij ze dan niet 
meer organiseren! “Ik zet een 
mooie organisatie neer die dan 
door anderen zal worden ge-
leid”, sluit hij af.

Als de Zandvoorters met z’n 
allen de schouders eronder 
zetten, zal Zandvoort in 2025 
badplaats nummer 1 van Ne-
derland zijn. Dat ziet Ferry 
Verbruggen in zijn toekomst-
visie. Verbruggen geeft zijn 
visie over Zandvoort in 2025, 
in de serie die deze krant de 
laatste vijf weken heeft ge-
publiceerd en waarin beken-
de en minder bekende Zand-
voorters hun Toekomstvisie 
gaven.

Ferry Verbruggen

Zandvoort: ‘over 25 jaar…’

Met z’n allen de schouders eronder,
dan wordt Zandvoort badplaats #1!
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C U L T U U R

In- en verkoop
SIERADEN

(eigen ontwerp),
en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges 
en klokken.
Haltestraat 39 A, 2042 LK  Zandvoort
Tel: 023-5715574

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
Geldig vanaf heden t/m 31 december 2007
of zolang de voorraad strekt.

GELDT VOOR 
DE DAMES SERIES:
* CHIC
* DOUBLE COMFORT
* SENSATION
* HOT HIPS (LACE/LIGHT)

GELDT VOOR 
DE HEREN SERIES:
* ACTIVE
* LIVE
* SPIRIT

‘ De eerste gevangene van een web, is de spin.’ 
Marco Termes

(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

De band BOS (Building on Sand) van Nieuw Unicum was afge-
lopen vrijdag duidelijk verrast toen tijdens een repetitie een 
afvaardiging van de Zandvoortse golfvereniging Sonderland 
het repetitielokaal binnen stapte. De dames, die wekelijks een 
ladiesday spelen op Open Golf Zandvoort, hadden een prach-
tig cadeau bij zich.

BOS verrast met nieuwe gitaar en 
versterker

Sylvi Lane, een bekend talent in De Krocht

door Lienke Brugman 

Zet een talentvolle pianist 
(Johan Clement) een meer 
dan uitstekende bassist (Eric 
Timmermans) en een té gekke 
drummer (Erik Kooger) op een 
regenachtige middag bij el-
kaar, voeg daar zangeres Sylvi 
Lane aan toe en je hebt een 
geweldige middag.

Degenen die thuis zijn ge-
bleven omdat Joke Bruijs 
verhinderd was, hebben een 
verkeerde keuze gemaakt. De 
voor velen onbekende Sylvi 
Lane maakte van haar op-
treden een muzikaal feest. 
Zowel in de hoge als lage to-
nen vertolkte deze zangeres 
haarzuiver bekende songs . 
Het bekende ‘Alfi’ werd door 

Het was jammer dat zangeres Joke Bruijs zondag 2 december 
niet kon komen zingen. Echter, de aanwezige jazz liefhebbers 
hebben haar niet echt gemist. Sylvi Lane bezette haar plaats 
op een uitstekende manier, het werd een muziekmiddag op 
hoog niveau.

haar zo prachtig vertolkt dat 
ze een spontane ovatie kreeg. 
Maar ook ‘Muddy Water’, 
‘River’ en ‘Love for Sale’ wa-
ren de bekende pareltjes die 
o.l.v. het trio Johan Clement 
bewondering oogstten. Bij 
‘Dr. Feelgood’ kreeg Kooger 
de gelegenheid om totaal uit 
zijn dak te gaan. Wat is dit een 
geweldig drumtalent.
Opmerkelijk was de inter-
actie en samenwerking die 
Lane met het muzikale trio 
had. Regelmatig werden er 
onderling blikken van ver-
standhouding maar ook 
van plezier uitgewisseld. Na 
‘Don’t get around much any-
more’ en ‘Do right woman do 
right man’, waarbij de bassolo 
van Eric Timmermans sterk 
opviel en Johan Clement in 
zijn solo’s er nu en dan een 
Sinterklaasliedje tussendoor 
fantaseerde, werd de druileri-
ge middag zonnig afgesloten. 
Een rondje lekkere hapjes van 
uitbater Theo Smit verhoogde 
het plezierig samenzijn in De 
Krocht. Tot volgend jaar, zon-
dag 6 januari 2008, met een 
nieuw optreden ditmaal van 
trompettist Ack van Rooy. In 
de hoop dat de zaal dan wat 
beter bezet zal zijn dan j.l. 
zondag. 

Sylvi Lane

Wim Hildering brengt weer een echte klucht

Met name mensen met een 
tic of afwijking hebben baat 
bij het werk van de professor, 
maar wie bepaalt of je die tic 
of afwijking hebt? Is het echt 
of is het verbeelding? Een 

slangenfobie, iets met kruis-
woordpuzzels of denken dat je 
koningin Wilhelmina bent. Dit 
soort zaken komen in aanmer-
king. Stop deze mensen in een 
wachtkamer en u begrijpt wat 

Twee avonden heeft Wim Hildering gereserveerd om ditmaal de regelrechte klucht ‘Normaal? 
…..hoe bedoelt U?’ op te voeren. Het stuk speelt zich af in de wachtkamer van professor van 
Vleuten, een zeer excentrieke man, die mensen in nood op een zeer bijzondere manier van hun 
problemen afhelpt.

De dames overhandigen de nieuwe elekrische gitaar

er gebeurt. Komische situaties, 
doldwaze ontwikkelingen, 
rare versprekingen, ruzies en 
wat dies meer zij.  Regisseur 
Ed Fransen heeft er weer een 
kostelijk geheel van gemaakt. 
Zakdoeken bij de hand op deze 
twee avonden. De uitvoerin-
gen worden, zoals vanouds, 
gegeven in De Krocht. De 
deuren van de zaal gaan om 
half acht open, de voorstel-
ling begint op beide avonden 
om 20.15 uur. Er worden geen 
stoelen meer gereserveerd dus 
kom op tijd. Kaarten à € 7 zijn 
vanaf donderdag 7 december 
verkrijgbaar bij boekhandel 
Bruna aan de Grote Krocht.

Van het iedere week inge-
legde geld was vooraf een 
goed doel gekozen. Door 
middel van stemmen was de 
stichting Vrienden van Nieuw 
Unicum uit de bus gekomen 
en die hadden voorgesteld 
een nieuwe elektrische gitaar 
aan te schaffen voor BOS om-
dat de huidige versleten was. 
Vrijdagmiddag was het dan 
zover. Terwijl er gerepeteerd 

werd kwamen de dames met 
de nieuwe gitaar en omdat er 
genoeg geld over was, ook nog 
een nieuwe geluidsinstallatie! 
Kennelijk onder de indruk van 
het geheel werden als dank 
een drietal nummers gespeeld 
met een nerveuze gitarist. 
Ondanks zijn nervositeit kon 
hij toch nog een aantal solo’s 
spelen. BOS, een band om 
naartoe te gaan!

U I T N O D I G I N G
De St. Agathakerk houdt

zaterdag 15 december
van 14.00 tot 16.30 uur

O P E N  H U I S
Laat u verrassen door het geheel vernieuwde interieur.

Tijdens de vrije inloop wordt af en toe gemusiceerd.

14.00 uur Paul Waerts, orgel
15.00 uur Annelies Kole, harp

16.00 uur Michel Duijves, (bas-)klarinet
 en Paul Waerts, orgel

Spreek ons gerust aan om een toelichting.

parochiebestuur St. Agatha
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WIJ ZIJN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang 
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Toko Bintang Catering,
Indonesische en Global Kitchen

Evenementen, Party’s, Bedrijfsrestaurants, Privé, Kerst en nieuwjaar.
Haltestraat 34 - 2042LN Zandvoort. Tel.: 023-5712800 / 06-52014060, tokobintang.nl.

De ondernemers  
wensen u  

een heel vrolijk

Kerstfeest!

KERSTSTUNT
BLOEMENHUIS W. BLUIJS

maakt er weer een 
TE GEKKE KERST van.

Want bij aankoop van een kerstboom 
ontvangt u een gratis lot en  

maakt u kans op het winnen van een
PRACHTIGE KINDERFIETS 

In samenwerking met Fietswereld Zandvoort

Kom dus naar  
Bloemenhuis W. Bluijs

ook bezorgen wij gratis aan huis.

Pasteurstraat 6,
Zandvoort-Noord
Tel. 023- 5715025 

Voor feestkleding/lingerie en
cadeautjes hoeft u niet ver te zoeken!

Bij inlevering van deze advertentie 10% korting 
op alle lingerie, luxe of basis BH’s A t/m DD cup

Rosarito, Gr. Krocht 20B, 
2042 LW Zandvoort 023-5715657

✃

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

Nog op zoek 
naar een  
relatie
geschenk?
Kom dan 
even bij ons 
langs!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00



Wij hebben zeer veel 
nieuwe  

artikelen binnen!
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Smeuïge Boerenkaas en Vol! 
en Romig! en lekker dat die is!

NU 500 gram van €6,29 
voor maar €3,98

Hele maand december:
Uit eigen worstmakerij

Boerenham 200 gram € 3,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting 
op alle Buddha’s

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

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

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

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

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

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

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

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

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

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

van 09.00 tot 22.00 uur

Menu Harocamo
Hoofd -  voor en nagerecht

Normaal € 25,50 
Voor pashouders € 23,00

Voor alle ZandvoortPashouders   de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - A.J. v.d. Molenstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Autorijschool Duet: eerste drie lessen voor € 75!

De sympathieke instruc-
teur heeft ook nog een 
groot aantal wisselende 
aanbiedingen die via de 
website www.members.
lycos.nl/rijschoolduet 
te vinden zijn. Onder 
andere zijn aanbod om 
de theorielessen lekker 
thuis achter de compu-
ter te volgen. Lo Préte 
hoeft dan geen loka-
liteit te huren en ook 
niet te wachten totdat 
er genoeg leerlingen 
zijn om een zaal vol 
te krijgen. Het scheelt 
hem een hoop tijd en 
de leerlingen kunnen 
de theorie tot zich 
nemen op het tijdstip 
dat zij zelf bepalen; 
het mes snijdt dus 
aan twee kanten.

De rijschool, die 
gebruik maakt van 
een fonkelnieuwe 
Peugeot 307, heeft 
nog een toege-
voegde waarde. 
Lo Préte is ook nog slipin-
structeur bij Slotemakers Anti-
Slipschool. Door zijn kennis van 
het slippen kan hij in de win-
tertijd of bij extreem weer zijn 
leerlingen instructies geven om 
niet in een slip te geraken. Een 
voordeel dat niet zoveel autorij-

Een prachtig aanbod van autorijschoolhouder Francesco lo Préte: nieuwe 
leerlingen die in het bezit zijn van een ZandvoortPas, krijgen de eerste drie 
lessen voor maar €75! Lo Préte geeft al meer dan 12 jaar les in Zandvoort en 
heeft een groot aantal leerlingen opgeleid voor het ouderwetse ‘roze papier-
tje’ en het huidige creditkaartmodel rijbewijs.

scholen hun leerlingen kunnen 
bieden.

Bent u geïnteresseerd geraakt in 
de autorijschool Duet, kijk dan 
eens op de bovengenoemde web-
site of vraag eens informatie op 

via e-mailadres infoduet@kpn-
officdsl.nl. u kunt Autorijschool 
Duet ook bereiken via tele-
foonnummer 023-5730107 of 
06-54280393. Een aanrader!

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Eerste 3 lessen € 75,-
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L

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

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Opheffingsuitverkoop
50% korting op alle artikelen

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

25% korting op alle jacks, truien 
en vesten van  het merk Toggi.

(Bij betaling met creditcard 20%)

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend 

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Na vele verzoeken nogmaals: 

€ 25,- betalen en
voor € 50,- huren

De hele maand december
Niet in combinatie met andere acties
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 Chill Out nieuwe naam
voor Jeugdhonk Pluspunt

Op maandag 26 november is de nieuwe naam van het Jeugd-
honk van welzijnsorganisatie Pluspunt bekend gemaakt. Uit 
de vele inzendingen kozen de kinderen unaniem voor Chill 
Out.  Winnares Céline van der Boom werd daarom in het zon-
netje gezet.

Ruim drie weken 
geleden werd 
het jeugdhonk 
in Pluspunt fees-
telijk geopend 
voor kinderen 
uit groep 7 en 8 
uit Zandvoort. Er 
werd toen ook 
meteen een wed-
strijd georga-
niseerd, waarin 
de kinderen een 
nieuwe naam 
mochten beden-
ken voor het Jeugdhonk. Nu 
was het dan eindelijk tijd voor 
de uitslag van de wedstrijd. 
Omdat winnares Céline van der 
Boom die dag ook twaalf jaar 
werd, zong iedereen eerst een 
verjaardagsliedje. Daarna wer-
den de prijzen uitgereikt. En die 
waren niet mis: een trendy wit-
te I-pod en een jaar lang gratis 
toegang tot Chill Out

Superleuk
“De naam Chill Out kwam zo-

maar opeens in me op. Hier kan 
je lekker chillen, dus gewoon 
doen waar je zin in hebt. Zo 
kwam ik op de naam. Ik vind 
het superleuk dat ik de wed-
strijd heb gewonnen. Nu kan 
ik overal naar mijn favoriete 
muziek luisteren. Jarig zijn én 
een wedstrijd winnen, dat is 
dubbel feest”, aldus een blije 
Céline. Per 8 januari 2008 zal 
Chill Out voortaan open zijn 
op dinsdag en woensdag van 
15.00 tot 17.00 uur.

Modeshow groot succes

Feestdagen in NH Zandvoort

Vorige week woensdag stond Grand Café Danzee geheel in het 
teken van mode. Een modeshow met trendy merken en lekker 
eten en drinken. Een perfecte combinatie voor een geslaagde 
avond. Mogelijk gemaakt door de samenwerking van verschil-
lende Zandvoortse ondernemers.

Het was afgeladen vol in Grand 
Café Danzee. De obers liepen 
af en aan met volle dienbla-
den. Op de catwalk showden 
de modellen de nieuwste win-
tercollectie met bijbehorende 
accessoires. Terwijl de mode-
show volop aan de gang was 
genoot het publiek ook zicht-
baar van het eten en drinken. 
De wintercollectie bestaat dit 
jaar uit strakke designbroe-
ken, warme jassen met grote 
bontkragen, grote zonnebril-
len en dito tassen. Allemaal 
van exclusieve merken zoals, 
Cooxo, Phard, Twixset en Frish 
Company. 

Perfect 
De modeshow kwam tot 
stand door de samenwerking 
van een aantal verschillende 
Zandvoortse ondernemers. 

NH Zandvoort heeft een mooi 
programma voor de aanko-
mende feestdagen. Zo wordt 
op 25 december een uitgebreid 
Kerstdiner aangeboden. Na 
ontvangst met een aperatief, 
wordt vanaf 19.00 uur het 
Kerstdiner geserveerd, mu-
zikaal omlijst door live mu-
ziek van de sfeervolle band 
‘Midnight Special’. Feestelijke 
kleding wordt op prijs ge-
steld. Tweede Kerstdag wordt 
tussen 12.00 en 15.00 uur een 
uitgebreide Kerstbrunch aan-
geboden. De kinderen kunnen 

Zo zorgde Modezaak Judy’s 
voor de exclusieve kleding en 
accessoires. De fraaie kapsels 
waren gecreëerd door de crew 
van Hizi Hair. Ook de nieuwe 
collectie exclusieve parfums 
van Parfumerie Moerenburg 
kwam aan bod. De sfeervolle 
warme ambiance van Danzee 
maakte het plaatje helemaal 
compleet.
Initiatiefneemsters Brenda 
Paap en Judith van Luinen 
van modezaak Judy’s waren 
na afloop zeer te spreken over 
het resultaat. “Het ging pre-
cies zoals het moest. Alles liep 
perfect. We wilden een mode-
show houden, maar we wilden 
er ook iets speciaals van ma-
ken. Zo kwamen we op het 
idee om het in Danzee te hou-
den. Danzee eigenaar Serge 
van Lent bedacht het surprise 

menu speciaal voor tijdens de 
show”, vertelt Paap.  

Samenwerking 
Gezien de vele enthousiaste 
reacties van het publiek sloeg 
de modeshow aan. “Het is net 
even anders dan een normale 
modeshow. Nu lopen de mo-
dellen en de obers bij wijze 
van spreken door elkaar heen. 
Maar het verliest niets van een 
echte modeshow, het maakt 
het alleen nog leuker. De sfeer 
is hierdoor relaxed, maar blijft 
chique. Het is voor mij echt 
een avondje uit”, aldus Diana 
van Acker uit het publiek. “We 
zijn allemaal blij dat het zo 
goed in ontvangen. We heb-
ben er met elkaar hard aan 
gewerkt. Het was de eerste 
keer dat we in samenwerking 
met andere ondernemers dit 
hebben georganiseerd. Maar 
het is zeker voor herhaling vat-
baar. We hebben nu het plan 
om in de toekomst elk jaar een 
modeshow te organiseren. Zo 
goed is de samenwerking ons 
dus bevallen”, aldus Paap. 

Céline krijgt gratis toegang tot ‘Chill out’

December Voordeelmenu
(voor 2 personen)

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

* Babi Pangang Speciaal

* Tjap Tjoy

* Chung Sik Kai Pin

* 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 *

Restaurant
Dubrovnik

Beide Kerstdagen 
geopend

vanaf 17.00 uur

Zeestraat 41, geopend: 17.00 - 22.00 uur
(maandag gesloten)

Voor reserveringen bellen met:
023-5715110

Krant niet ontvangen? Voor nabezorging of bezorgklachten:
bel 06-1139 1478 of 

mail info@zvo-verspreiders.n

Zaterdag 8 december
Laatste voorronde 

Karaoke

Aanvang 21.00 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)
Carpaccio

Gamba’s Al’Ajillo
Franse uiensoep

Panga-zalm botersaus
Varkenshaasje roomsaus

Scholfilet

Dame Blanche
€ 16,75

Wij heten u van harte welkom

Vrijdag 7 december

Live muziek
tijdens diner

in de kerstsfeer
van Danzee

Hiep hiep hoera Studio Total Care  
bestaat 9 december 1 jaar!!!

Lieverd hartelijk gefeliciteerd met het 1 jarige  
bestaan van je kapsalon. Wij zijn super trots op jou, 
dus blijf zo doorgaan.
 

Dikke kus, 
Ramon, Papa, Mama
& Nicky

Toneel vereniging Wim Hildering
speelt op vrijdag 14 en

zaterdag 15 december 2007 De klucht

“ Normaal? Hoe bedoelt u?”
In theater De Krocht 

Grote Krocht 41 Zandvoort

kaartverkoop v.a. 7 december bij de Bruna
Grote Krocht 18 Zandvoort of  

op de speelavonden aan de zaal.
Aanvang voorstelling 20.15 uur  Entreeprijs €7,-

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.
Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

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

K. Willemse

Exposeren bij Pluspunt
Zij krijgen de vrijheid te expe-
rimenteren met de ruimte die 
letterlijk en figuurlijk wordt 
aangeboden. Pluspunt organi-
seert ongeveer 6 exposities per 
jaar. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Renz 
Koning: r.koning@pluspunt-
zandvoort.nl of tel. 5740330.

De expositieruimte van 
Pluspunt is een laagdrempe-
lig podium voor aankomend 
talent. Met name ( jonge) 
kunstenaars die nog niet zijn 
opgenomen in het gangbare 
kunstcircuit worden uitge-
nodigd om bij Pluspunt een 
tentoonstelling te realiseren. 

genieten in de kinderspeelzaal 
en van de ballonnen gooche-
laar Magico.

Feestend naar 2008! Met een 
speciaal dinerbuffet en onder 
begeleiding van de swingende 
band ‘Midnight Special’, wordt 
om 24.00 uur het nieuwe jaar 
ingeluid met een glas cham-
pagne en spectaculair vuur-
werk, dat tegen de zeelijn 
wordt afgeschoten. Feestelijke 
kleding wordt deze avond op 
prijs gesteld. Tenslotte is er 
op 1 januari een gevarieerde 

brunch, inclusief koffie en thee 
na, onder muzikale begelei-
ding van de huispianist. 

Geniet van de culinaire verras-
singen van de koks, en de gast-
vrijheid van de bedieningsbri-
gade. Bel voor reservering, 
prijzen (kinderen tot 12 jaar 
betalen 50%) en meer
informatie naar NH Zandvoort, 
tel. 5760730 of per e-mail: 
dm.gielens@nh-hotels.com 
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Rozenobel Antiek
Opheffingsuitverkoop

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 

................. 
Te Koop: 
Scooter

 € 150,-. Deal im 
Message, geel, 
geen kenteken. 

Tel. 06-2024 4545
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

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

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl

Nieuw bij Boudoir: 
Spa pedicurebehan-

deling. Standaard 
pedicurebehandeling, 
French pedicure voor 

de natuurlijke na-
gel. Zeestraat 56, tel. 

06-2823 4588. Ook voor 
de diabetische voet

.................
Woningruil: 

aangeboden: 3 kamer 
flat 1 hoog. woonk, open 
keuken+balkon op het 
zuiden. gevraagd:2 of 3 
kamerwoning met tuin 
in Oud Noord of Nieuw 

Noord. Tel. 5719909
.................
Te koop 

3 NS dagkaarten
 op zat/zon. Geldig 
tot 31-12. € 10 p.st. 
Tel. 5717165. Reizen 

door heel Nederland.
.................
Te huur

Bedrijfs-opslagruimte 
Per 1 januari. 145m2 

+ 30m2 parkeer-
ruimte. Hoogte 6 mtr. 
Betonvloer, overhead-
deur. Tel. 06-5365 0772

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Honey just got funny
ZANDKORRELS

Waar een gesprekje 
tussen komiek Jerry 
Seinfeld en filmma-
ker Steven Spielberg 
al niet toe kan leiden. 
Seinfeld leek het een 
leuk idee om een ko-
medie over bijen te 
maken. Spielberg had 
er wel oren naar en 
het uiteindelijke re-
sultaat is ‘Bee Movie’. 

‘Bee Movie’ gaat over Barry B. Benson, een bij die net 
is afgestudeerd en teleurgesteld is dat hij eigenlijk 
maar in één vakgebied kan werken: honing. 
Op een zeldzaam tripje buiten de korf, wordt zijn 
leven gered door Vanessa, een bloemiste in New York. 
Terwijl hun relatie opbloeit, komt Barry erachter dat 
mensen massaconsumenten van honing zijn en hij 
gaat de mensheid aanklagen voor het stelen van 
bijenhoning.

Is het taalverloedering of 
taalverrijking? Is het einde 
van onze Nederlandse taal 
in zicht of is er sprake van 
een creatie van een nieuwe 
taal? Hoe dan ook, chatten 
op msn is een kunst apart. 
Zowel de beheersing als de 
ontcijfering.

…Noortjuhh (L)(L)|| @ sgool

Hejj Doessie, vet saaaai man 
gesgiedenis  

Just Mo ;) ;) ;)
Ejj sgat, weet j t al? 2morro 
na de eerste pauze, relluh op 
t Museumplein. Je weet toch, 
met die 1040 uur ofsow.

…Noortjuhh (L)(L)|| @ sgool 

Check dat. Zulle we heen 
gaan? Lachuhhh!!! Vrij van 
sgool. We gaan demonstre-
ren, we moete vaker vrij, 
1040 is t veeeel!

Just Mo ;) ;) ;)
IDD. Keej, zie ik j morge, na de 
eerste pauze. Mzzzl liefurrr-
rrd kuzzzz! (K)(K)

Mijn msn-taalbeheersing is 
niet optimaal, ik heb denk ik 
nog veel te leren. Anywayz, 
het lijkt me toch een beter 
plan als ik het maar bij de 
Nederlandse taal volgens 
het Groene Boekje houd 
voortaan.

 

MSN Taal

Column

....voor Sjoerd de Reus 20 jaar
Heb je ff …

Waar kennen 
we je van?
“Jullie kennen mij waar-
schijnlijk van Albert Heijn of 
van de Rekreade. Bij Albert 
Heijn werk ik inmiddels al 
zeven jaar met veel plezier. 
We hebben een erg gezellige 
ploeg, vooral op zondag. Bij 
de Rekreade ben ik al drie zo-
mers lang teamlid en nu in de winter ook bestuurslid.”

Wat doe je naast je werk?
“Ik zit in mijn tweede jaar van Human Logistics op de 
Hogeschool van Amsterdam. Mijn studie richt zich op de 
logistiek van evenementen, zorg en ook projecten in het bui-
tenland. Hiernaast ga ik drie keer in de week fanatiek hard-
lopen. Dit doe ik samen met een vriend. Meestal lopen we van 
Zandvoort naar Bloemendaal, best een stukje dus!”  

Waar kunnen we je nog meer tegenkomen? 
“In het weekend ben ik eigenlijk altijd wel op stap. Meestal kun 
je me vinden in de Scandals of de Bierburcht. In de Bierburcht 
ben ik vaak aan het poolen of pokeren met vrienden van de 
Albert Heijn. Voor de rest ga ik ook regelmatig stappen in 
Haarlem of Amsterdam met klasgenoten.”

Stephanie

I Know Where It’s @

  

Donderdag 6 december: 
Om 19.15 uur vertoont de Filmschuur in Haarlem 
de film Earth. Earth is het verhaal van onze aarde, 
van de planten en bomen, maar vooral van de 
levende wezens die erop leven en allemaal één 
ding willen: overleven. Hoe zij dat doen en tot 
welke verbazingwekkende, prachtige natuur-
verschijnselen dit leidt, is te zien in dit verhaal. 
De film wil ons door het tonen van de schoon-
heid van de aarde, overtuigen dat het de moeite 
waard is om hem te redden.

Zaterdag 8 december: 
Salsamotion organiseert ook na de zomer nog 
salsafeesten! Bezoek het inmiddels legenda-
risch geworden rookvrije salsafeest op Station 
Haarlem, perron 3a. De avond begint om 20.00 
uur met een proefles voor beginners waarna om 
20.30 uur een workshop voor gevorderden zal 
plaatsvinden. Hierna barst het feest los met DJ 
Andrés en Dj El Chino. Entree is €5,00. 

Zondag 9 december: 
Wat dacht je van een heerlijk verwendagje in een 
beautyfarm? Bij Koppenol’s Beautycenter (in het 
NH hotel) kun je hiervoor terecht. Hot stone mas-
sage, oliepakking, kruidenbaden, zonnetunnels, 
sauna’s en stoombaden, bij Koppenol’s is het 
allemaal aanwezig.  Kijk eens op www.beauty-
arrangementen.nl en reserveer een heerlijk 
arrangement!

Reizen door the movietheatre
waarin de konijntjes rondhup-
pelden en er elk moment een 
teletubbie tevoorschijn zou 
kunnen komen. Zo onwerkelijk 
als het lijkt is het ook werke-
lijk. Na dikke truien en lange 
broeken sprongen we 3 dagen 
later in bikini over de prach-
tigste strandjes en bezochten 
we een regenwoud dat uitliep 
in de ultramarijn kleurige zee. 
Helaas voor ons was Leonardo 
(di Caprio, red.) hier niet om 
onze rug in te smeren. 

Onze tocht ging verder over 
zee. Allereerst namen wij de rol 
van vissermannen aan, varend 
op de grote oceaan en op zoek 
naar de grootste, mooiste en 
lekkerste visjes. Onze vangst 
hebben wij diezelfde avond 
als koninginnen mogen nut-

tigen. Een nieuwe dag volgde, 
met als doel: het vinden van 
spermwhales! Al gauw hadden 
wij deze reusachtige beesten 
in het vizier, maar onze aan-
wezigheid werd niet geheel 
op prijs gesteld, ze keerden 
ons als snel de staart toe en 
verdwenen in de diepte van 
de zee, op zoek naar sappige 
Nemo’s. Honderden kilometers 
verderop zijn we beland in de 
woonstee van Happy Feet en 
stampen we net als Gijsje de 
ijsbeer met grote stappen over 
reusachtige ijsblokken. Even 
heb ik gedacht dat ons avon-

Het begon allemaal 2 weken 
geleden toen ik met open mond 
naar beneden staarde tijdens 
onze vlucht van Australië naar 
Nieuw-Zeeland. De toppen van 
de bergen waren bedekt met 
hagelwitte sneeuwpakken en 
in de diepte lagen verschillen-
de azuurblauwe meren. 

De eerste minuten boven dit 
magische land gaven ons meer 
dan voldoening. Een aantal da-
gen later bevonden wij ons in 
een gebied waar verschillende 
landschappen in elkaar over-
vloeien zoals een zee ophoudt 
aan het begin van de kust. Als 
Frodo en Sam dwaalden we 
af langs de originele filmsets 
van lord of the rings. Dit ging 
gepaard met een bezoekje aan 
de glooiende groene heuvels 

tuur in duigen viel en het be-
staan van Jut&Jul niet verder 
zou voortleven; met een snel-
heid van 200 km/uur gingen 
we er vandoor. Dit is het, hier 
gaan we voor. Ik spring, vlieg 
en zweef. The ultimate kick 
from a skydive is the adrenali-
ne rush. We staan nu weer met 
beide voetjes op de grond. Het 
leven is mooi, het mannenkoor 
Karrespoor heeft gelijk; het le-
ven dat is 1 groot feest. Zoals 
Truman leefde in een onechte 
perfecte wereld, beleven wij 
de Trumanshow, maar dan  
4 real!

Ilja op reis

De Zandvoortse Ilja Noltee is eind augustus vertrokken voor een 

reis van 4,5 maand door Thailand, Australië, Nieuw Zeeland en 

de Fiji eilanden. Om de drie weken stuurt zij ons een reisverslag 

met haar ervaringen. Hier volgt haar vijfde bijdrage:

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

Garagesale:  
zaterdag 8 december,

Kostverlorenstraat 
103, van 12 tot 17 

uur. o.a. Kunst, kerst, 
zilver en servies-

spullen. Opbrengst 
gaat naar Kenia.

Wij zoeken
 jou!

Heb je iets leuks te vertel
len of te laten zien: mail 
het ons! 
jong@zandvoortsecou
rant.nl

Sutiah  Pauline  
Stephanie
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50 plus pagina  door Mitzi Maas
   50plus@zandvoortsecourant.nl

Vol verwachting klopt ons hart
In de zaal was de spanning 
te snijden. En dat kwam niet 
alleen door de bingo. Zou de 
goede Sint nog komen? Zoals 
zo velen is hij waarschijnlijk 
druk, druk, druk. Maar plotse-
ling: Hoor, wie klopt daar…?

SinterKlaas schrijdt statig de 
grote zaal van het Huis in de 
Duinen binnen. Zijn stem lijkt 
een beetje op die van onze 
dorpsomroeper. Vergezeld door 
Zwarte Piet schudt hij handen 
van de toch wat zenuwachtige 
aanwezigen. Is iedereen wel 
zoet geweest?

“Hee, ouwe mannetjes!”, 
be groet Sint de band The 
Oldtimers, die de muzikale om-
lijsting verzorgen.Activiteiten-
bege leidster Marijke ten Haaf 
helpt de Sint het podium op. 
“Alleen helpen, verder nergens 
aanzitten”, waarschuwt de oude 
Klaas. Medewerkster Syl moet 
bij Sinterklaas op schoot. “Ik zal 
stil zitten”, belooft ze. “Nou, jij 
weet niet wat Sint gewend is”, 

zegt de oude snoeper. Syl plaagt 
haar collega’s nogal graag en 
moet daarom voor straf ‘Zie 
ginds komt de stoomboot’ zin-
gen. Pas vanaf het tweede cou-
plet mag de zaal meezingen. 

Pepernoten weigeren vanwege 
de lijn is er vandaag niet bij. 
“Vandaag hebben we een SAS-
dag”, beslist Sint. (SAS betekent: 
‘Sch..t aan Sonja’. Half Nederland 
volgt het Sonja Bakker-dieet). De 
hoffotograaf van het Huis in de 
Duinen, Nico Kroese, moet ook 
bij Sinterklaas op schoot. Sint 
wenst hem nog vele fijne foto-

jaren toe. “Dag juf!” Sinterklaas 
ontdekt zijn oude juf van de 
kleuterschool in het publiek. 
“Ik zat op het Poppenschooltje”, 
zegt hij. Mevrouw Duivenboden 
kan zich Klaasje ook nog goed 
herinneren. Dat was voor de 
oorlog. Na de oorlog heeft ze 
samen met haar zuster 40 
jaar een fourniturenwinkeltje 
in de Haltestraat gehad. De 
Goedheiligman bracht ook nog 
een bezoekje aan de gesloten 
afdeling de Branding en ging ’s 
middags naar de Bodaan. Aan 
het einde van de dag twijfelt 
niemand meer: Sinterklaas be-
staat écht!

Kerstmarkt in de Bodaan
De geur van zelfgebakken taart, versgezette koffie en sfeer-
volle muziek. Zo werden de bezoekers van de Kerstmarkt in 
Huize A.G. Bodaan ontvangen. Wat een gezelligheid!

Langs de kanten in de Blauwe 
Zaal en ook in de gangen van 
de Bodaan stonden kraampjes 
waar verrassende artikelen 
op uitgestald lagen. Voor elke 
beurs wat wils. Mevrouw Riet 
Slegers ( jawel, dochter van de 
bekende Cornelis) had voor 

en andere bezoekers onder het 
genot van koffie ‘met’ of een 
advocaatje met slagroom en 
diverse taarten naar de klan-
ken van keyboardspeler Jan 
Doornbosch.

Een vaste bezoekster van de 
Bodaanse kerstmarkt, Lous 
Adams, had het erg naar 
haar zin. Ze snuffelde langs 
de kraampjes en maakte een 
praatje met bewoners die zij 
kende omdat haar vader ook 
in het huis had gewoond. Ze 
ging met een tas vol snuiste-
rijen naar huis.

Hebt u onverhoopt de 
Kerstmarkt gemist? Geen 
nood, op 12 december van 
10.30 uur tot 16.00 uur kunt 
u uw hart ophalen bij Nieuw 
Unicum, met onder andere 
zelfgemaakte kerststukjes en 
cadeauartikelen, een kerstbo-
menverkoop en een workshop 
chocolade maken.

Suikerziekte: hoe kom je eraan
en hoe kom je eraf?

In het kader van ‘november-diabetesmaand’ hield de Zand-
voortse Apotheek vorige week twee informatiedagen. Eén in 
de vestiging in het centrum en de andere in de vestiging in 
winkelcentrum Nieuw Noord. Er zijn twee types suikerziekte. 
Eigenlijk drie, maar zwangerschapssuiker gaat over, wanneer 
de zwangerschap beëindigd is.

Type 1, ‘jeugdsuiker’, ontstaat 
door een defect aan de alvlees-
klier, waardoor geen insuline 
wordt geproduceerd. Steeds 
meer jongeren met overge-
wicht krijgen deze vorm van 
suikerziekte. Type 2 wordt 
ook wel ‘ouderdomssuiker’ 
genoemd. Ouderdomssuiker 
begint meestal op middelba-
re of hogere leeftijd. De pro-
ductie van insuline door de 
alvleesklier neemt geleidelijk 
af. Ook kan een verminderde 
gevoeligheid van het lichaam 
voor insuline de oorzaak zijn. 
“Het is een sluipende ziekte. Je 
kunt het al een tijdje hebben, 
zonder dat je het weet”, vertelt 
apotheker Hans Mulder. Met 
ouderdomssuiker is goed te 
leven. Je kunt er heel oud mee 
worden en soms er zelfs van 
genezen. Dat geldt helaas niet 
voor Type 1.

Hoe herken je diabetes?
“Je bent erg moe, moet ex-
treem veel drinken en plassen, 
gewichtsverlies, geeuwen en 
transpireren. Het suikergehal-
te in het bloed wordt steeds 
hoger, maar de cellen die de 
suikers aan de organen, zoals 
de spieren, moeten afgeven 
werken niet meer. Daarom 
voelt men zich op een gege-
ven moment uitgeput”, legt 
Mulder uit.

Prikje om bloedsuiker-
gehalte te bepalen
Om het bloedsuikergehalte te 

bepalen wordt een kleine hoe-
veelheid bloed afgenomen, 
niet meer dan een druppel. 
Er wordt niet in de gevoelige 
vingertop geprikt, maar aan de 
zijkant naast de nagel. Mensen 
die zichzelf regelmatig moeten 
controleren, zouden anders de 
zenuwen, die in de vingertop-
pen zitten, stuk prikken. Aan 
de zijkant heb je een groter ge-
bied. Bovendien is het minder 
gevoelig.

Het prikteam
Willy Balk, Thamsen Vossen 
en Yvette van Deursen prikten 
op deze informatiedagen heel 
wat af. “Zo jammer als mensen 
er mee door blijven lopen. Vaak 
zijn een paar simpele aanpas-
singen aan de leefwijze vol-
doende met soms een pille-
tje, waardoor men zich weer 
prettig voelt,” zegt Willy terwijl 
ze Joop van den Bos prikt. Hij 
laat zich testen omdat zijn 
moeder suikerziekte had. De 
glucosemeter geeft waarde 6 
aan. “Keurig!”, roept Willy.
In totaal zijn 57 mensen ge-
test. Omdat bij één dame de 
bloedsuikerwaarde aan de 
hoge kant was, is zij doorver-
wezen naar de huisarts.

Tips van Hans Mulder
“Meer bewegen, minder vet 
eten en minder suiker gebrui-
ken.  Het klinkt als een over-
slaande grammofoonplaat, 
maar het is écht zo!”, aldus de 
Zandvoortse apotheker.

Medewerkster van de apotheek neemt wat bloed af

De Sint in het Huis in de duinen

deze gelegenheid het aanbod 
van haar collectie patchwork 
aan het thema aangepast. 
Prachtige kleden, slopen, place-
mats en leuke hebbedingetjes 
gemaakt van kerststofjes. In 
het midden van de zaal luister-
den bewoners van de Bodaan 

Kerstmarkt in de Bodaan

Oranjestraat

Oranjestraat

Stationsstraat
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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:

Voetbal  (Zaterdag)

Revanche voor SV Zandvoort

Het sterke verdedigende blok dat 
vorige week als een huis stond te-
gen Young Boys, was ook nu de ba-
sis. Met name Bas Lemmens, Ronald 
Kaales, Sven van Nes en Sander 
Hittinger waren de steunpilaren 
voor keeper Michel van Kampen, 
die nog steeds in topvorm is. Het 
middenveld, onder aanvoering van 
captain Arend Regeer, deed verdedi-
gend ook een behoorlijke duit in het 
zakje. Hierdoor konden de spitsen 
niet goed in balbezit komen maar ze 
werden tevens regelmatig terugge-
floten voor al dan niet terecht bui-
tenspel. Gaande de eerste helft werd 
er steeds meer een beroep gedaan 
op de verdediging maar die hield in 
ieder geval stand tot de rust.
Na rust kwam Zandvoort beter in de 
wedstrijd. Er werd veel op de helft 

van de tegenstander gespeeld en de 
doelman van Argon werd flink ge-
test. Het eerste doelpunt werd het 
gevolg van een corner die de doel-
man van de gastheren niet goed 
beoordeelde. Hij ging onder de bal 
door en verraste zijn centrale ver-
dediger die niets anders kon doen 
dan de bal met de hand uit het doel 
halen. De uitstekend 
leidende scheidsrech-
ter wees terecht naar 
de penaltystip. Regeer 
maakte geen fout 
van elf meter en zette 
zijn ploeg op een 0-1 
voorsprong. Nog geen 
drie minuten later 
konden de Zandvoort-
supporters weer jui-
chen. Nu voor Remko 

De zaterdagvoetballers van SV Zandvoort hebben hun revan-
che gehaald op Argon, dat de eerste wedstrijd van het seizoen 
te sterk was voor onze plaatsgenoten. Toen werd het 2-3 en 
nu, op grond van een sterke tweede helft, won Zandvoort ver-
diend met 0-2 van de Mijdrechtenaren.

Vlnr Joop Keet (3), Chris Alken (2) en Louis vd Mije

Ronday die in de 74e minuut met 
een bekeken schot van circa twin-
tig meter de sluitpost van Argon het 
nakijken gaf, 0-2. In de resterende 
tijd liet Van Kampen nog twee keer 
zijn topvorm zien maar tot scoren 
kwamen de Argonauten niet meer. 
Zandvoort had zijn ‘wraak’.

Door de uitslagen van dit weekend 
staan de Zandvoorters nu op een 
derde plaats. Komende zaterdag 
staat voor Zandvoort de thuis-
wedstrijd tegen Reiger Boys op het 
programma. Deze wedstrijd begint 
zoals altijd om 14.30 uur.

Biljarten

Café Oomstee pakt alle prijzen in  
Driebanden Kampioenschap

Op de tweede plaats individu-
eel eindigde Chris Alken (De Lip) 
en het brons was voor Joop Keet 
(Oomstee). Team De Lip en café 
Bluys eindigden in deze kroe-
gencompetitie respectievelijk 
als tweede en derde.

In een bloedstollende finale 
in het gezellige café Bluys, za-
gen de vele belangstellenden 
Chris Alken zijn partij tegen 
Louis van der Mije winnen en 
slechts één carambole tekort 
komen om hem van de eerste 
plaats af te houden. Het was 

Het toernooi om het Driebanden Kampioenschap 2007 van 
Zandvoort is een grote overwinning voor café Oomstee gewor-
den. Louis van der Mije van dit café werd individueel kampioen 
en het team van Ton Ariesen, dat vorig jaar nog laatste werd, 
eiste nu de eerste prijs voor zich op.

de enige partij die de kampioen 
van 2007 gedurende het kampi-
oenschap verloor. Cees d’Hont 
(De Lamstrael), Hetty Wisker 
(Oomstee) en Ron de Jong (De 
Lip) wonnen hun duels bin-
nen het maximaal toegestane 
aantal beurten. De beste partij 
van de avond en van het hele 
toernooi werd gespeeld door 
Kees Roos (De Kippetrap). Hij 
maakte zijn acht caramboles 
in zes beurten en haalde daar-
mee een gemiddelde van meer 
dan 1.3!
 
Tussen de partijen door wer-
den de organisatoren Henk 
Kinneging, Henk Koning en 
Harry Vosse in de bloemetjes 
gezet. Kinneging gaf na afloop 
aan dat hij geen deel van het or-
ganiserende comité kan blijven 
uitmaken maar zei tevens ervan 
overtuigd te zijn dat er voor 
hem een waardige opvolger 
zal worden gevonden. Komend 
jaar dus weer een Zandvoorts 
Driebanden Kampioenschap!

Restaurant Reina
Sailfish Reclame
Studio Total Care
Tandartsenpraktijk van der Bend 
& de Wee
Toneelver. Wim Hildering
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Kerstactie:
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Corry’s Kaashoek
Etos
Herenkapsalon Ton Goossens
Juwelier Jim Draaijer
Kroon Mode
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Parfumerie Moerenburg 
Rosarito 
Shanna’s Shoe Repair & Leatherwear
Take Five
Toko Bintang

(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K. Willemse
Apotheek Beatrixplantsoen
Asian Delights
Auto Strijder 
Autobedrijf Zandvoort  
Bertram & Brood
Bloemenhuis W. Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Zeemeermin
Dorsman Assurantiën
Dubrovnik
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Huting & van der Mije
IJzerhandel Zantvoort
Meijershof, Restaurant
Netexpo Internet  BV
Pluspunt Boomhut

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

De trainingen 
voor wedstrijd-
zwemmen zijn 
onderverdeeld 
in 5 groepen die 
vier keer in de 
week trainen. 
Het bad wordt 
verdeeld in 5 
banen zodat er 
op 5 verschil-
lende niveaus getraind kan 
worden. De Zeeschuimers ko-
men uit in de D3 competitie 
en staan daar ruim aan kop. 
Doelstelling is dan ook voor 
dit seizoen om kampioen te 
worden en te promoveren. 
Ook op het NK in Amsterdam 
in december en het NK Jeugd 
in Terneuzen, eind januari, 
zijn ze vertegenwoordigd. 

Voor wie 4 keer trainen niet 
genoeg vindt, er is een 

Wedstrijdzwemmen is eigenlijk de doelstelling van de 
Zandvoortse zwemvereniging De Zeeschuimers. De 
wedstrijdploeg bestaat uit 45 wedstrijdzwemmers tus-
sen de 6 en 60 jaar. Ook recreanten kunnen bij De Zee-
schuimers hun hart ophalen. Zwemjoggen en recreatief 
wedstrijdzwemmen kunnen veel plezier opleveren.

mogelijkheid om op maandag, 
donderdag en zaterdag extra 
te trainen in het 50 meter 
Sportfondsenbad in Beverwijk. 
Het trainersteam bestaat uit 7 
ervaren trainers. Er wordt regel-
matig deelgenomen aan meer-
daagse toernooien in het bin-
nen- en buitenland. Vanaf juni 
is er een mogelijkheid om in de 
kanobaan in Spaarnwoude te 
trainen en zich voor te bereiden 
op het openwater seizoen.

Zwemvereniging De Zeeschuimers  
Zwemjoggen is ontstaan toen 
moeders van kinderen tijdens 
het ‘leszwemmen’ in het 
Aquaromana bad van Center 
Parcs, zelf een paar baantjes 
gingen trekken, puur voor de 
ontspanning. Het is een ge-
woonte geworden die niet 
meer weg te denken is. voor  
€30 kunt u ook een tienbaden-
kaart kopen en bijvoorbeeld op 
de woensdagavond even lekker 
het water in. U betaalt dus al-
leen als u zwemt!

Het recreatief wedstrijdzwem-
men is op dinsdagavond. Dan is 
er de mogelijkheid om onder 
begeleiding van de trainers de 
wedstrijdslagen onder de knie 
te krijgen zonder de verplich-
ting te hebben om wedstrij-
den te zwemmen. Ten slotte is 
er op woensdag de mogelijk-
heid voor volwassenen om het 
A-diploma te halen. Ervaren 
trainers leren u alsnog de kunst 
van het zwemmen.

Meer informatie kunt u krij-
gen bij Caroline van Asperen, 
tel. 5720417 of op www.dezee-
schuimers.nl.

De actieve club organiseert 
jaarlijks een groot aantal 
evenementen, en niet al-
leen op het technische vlak. 
In het winterseizoen zullen 
dat hoofdzakelijk dingen zijn 
die zich binnen afspelen, van 
een dartscompetitie tot een 
feestavond met diner en live 
muziek, maar ook avonden 
over techniek of vliegen in 
een zweefvliegtuig.

Vrij rijden op het circuit
Omdat de MAC Zandvoort 
een club is die veel tijd op het 
circuit doorbrengt (o.a. 7 x 

Motor- en AutoClub 
(MAC) Zandvoort, opge-
richt in 1949, is een ver-
eniging met ruim 800 
leden die, de een meer 
dan de ander, sportief 
en actief bezig zijn met 
de motor- en/of auto-
sport. Hoe kan het ook 
anders als je een speci-
ale band hebt met het 
Circuitpark Zandvoort.

per jaar het vrij rijden) is het 
ook aan de club om te zorgen 
dat de leden weten wat de 
diverse regels op en om het 
circuit zijn. Omdat veiligheid 
hoog in het vaandel staat, or-
ganiseren zij de zogenaamde 
BACO-dagen. BACO staat in 
dit geval niet voor het be-
kende drankje maar voor 
BAan COmmissaris. Tijdens 
deze dagen wordt bijvoor-
beeld het een en ander ver-
teld over de betekenis van 
de vlaggen, het blussen van 
een brandende motor en, 
heel belangrijk, wat te doen 
als een rijder bij een ongeval 
betrokken is. De BACO-dagen 
worden georganiseerd vol-
gens de eisen die de KNMV 
eraan stelt en zijn verplicht 

MAC Zandvoort

voor alle deelnemers aan 
het vrij rijden. De cursus 
duurt slechts een ochtend 
en is voor iedere clublid ge-
heel gratis te volgen.

Clubavonden
U bent iedere week van 
harte welkom op de club-
avond, in de zomer en win-
ter  op woensdagavond 
om 20.00 uur in OCA 
Plaza, achter de hoofd-
tribune van Circuitpark 
Zandvoort.  Kom gewoon 
eens langs om de sfeer te 
proeven! Mochten er meer 
vragen dan antwoorden 
zijn ontstaan, dan kunt u 
ook informatie krijgen via 
www.maczandvoort.nl.

De Zeeschuimers

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

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk

HUTING & VAN DER MIJE
Postbus 306, 1800 AH Alkmaar

Tel. 072-511 8808 • Fax 072-511 5982

Moderne praktijk, 
nu een half jaar op 
nieuwe locatie.

 Tandartsenpraktijk van der Bend & de Wee
Korte Kleverlaan 38 - 2061 EE Bloemendaal 

023-5270027
www.tandartsenbloemendaal.nl
info@tandartsenbloemendaal.nl 

Aanname van 
nieuwe patiënten 
mogelijk

Het bestuur van de Motor-en Autoclub

Bas Lemmens wordt onder de voet gelopen

Lions heren zetten zegereeks voort

Dat basketbal niet alleen 
aanvallen is maar dat er 
ook verdedigend veel werk 
moet worden verzet, liet 
Lions in de eerste twee 
kwarten goed zien. Alkmaar 
probeerde met afstands-
schoten het Zandvoortse 
bastion te slopen maar 
door goed verdedigend 
werk lukte dat niet echt, 
met als gevolg een ruime 
voorsprong bij rust. Wat opviel 
was het scorende vermogen 
van Ivar Ooms (14 punten) die 
uit menige break de scorer 
veel werk gaf.

Ook in de laatste twee kwar-
ten, waar Lions nog wel eens 
steken wil laten vallen, ging 
de scoringsmachine op volle 

Ook de reserves van Alkmaar Guardians hebben de zegereeks 
van de Zandvoortse basketbalheren niet kunnen doorbreken. 
Aan de hand van topscorer Ron v.d. Meij (33 punten) werd een 
klinkende 71-44 overwinning geboekt. Virtueel (met ruim 
85%) staan onze plaatsgenoten aan kop van de tweede regio-
klasse. 

Basketbal

Milan v.d Strom op de vrijeworplijn

toeren door. Vaak met prima 
spel werd keer op keer de bas-
ket gevonden en stond er aan 
het einde van de wedstrijd 
een mooie 71-44 overwinning 
op het scorebord. De eerstko-
mende wedstrijd voor Lions 
heren is een thuiswedstrijd op 
15 december aanstaande in de 
Korver Sporthal en begint om 
17.30 uur.



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

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

   

Vraagprijs � 169.000,-

 TROMPSTRAAT 5/2                          ZANDVOORT
• 3-kamerappartement (v.h. 4 kamers) op de gunstig   
 gelegen 1e etage met prachtig uitzicht over zee
• Twee ruime balkons aan zowel land- als zeezijde
• L-vormige woonkamer met schuifpui naar het balkon 
• V.v. dubbele beglazing en aluminium kozijnen/
 schuifpuien en v.v. zonneschermen 
• Woonoppervlakte ca. 90 m2 

 DE FAVAUGEPLEIN 25 II                   ZANDVOORT
• Direct aan de wandelboulevard van Zandvoort gelegen 
 4-kamerappartement op de 2e etage
• Vanuit de woonkamer kijkt u op de boulevard, 
 het strand en de zee!
• Lichte woonkamer, eenvoudige keuken, 3 slaapkamers,  
 doucheruimte en zeer ruime berging
• Woonoppervlakte ca. 80 m2

 J. VAN HEEMSKERCKSTRAAT 67       ZANDVOORT
• Dit goed onderhouden 3-kamerappartement op de 4e,   
 tevens hoogste etage met lift is ideaal gelegen!
• De woonkamer heeft prachtig zeezicht, gas openhaard   
 en een ruim balkon op het ZW, L-vormige keuken
• 2 slaapkamers en een moderne badkamer
• De inpandige garage wordt separaat aangeboden
• Woonoppervlakte ca. 90 m2 

 CELSIUSSTRAAT 200                         ZANDVOORT
• Comfortabele bungalow met praktijkruimte gelegen in   
 een rustige woonwijk, nabij duinen en winkelcentrum
• Woonkamer met haard, keuken met toegang tot de   
 patio, 2 slaapkamers en een moderne badkamer
• Via de woning toegang tot de praktijkruimte met eigen   
 entree en parkeerplaats voor de deur
• Woonoppervlakte ca. 110 m2 

Vraagprijs � 359.000,-

Vraagprijs � 259.000,- Vraagprijs � 237.500,-

 POTGIETERSTRAAT 40                       ZANDVOORT
• In “Oud Noord” gelegen keurig verzorgde 20er jaren 
 tussenwoning met voor- en achtertuin 
• Comfortabele woonkamer met houten vloerdelen en   
 een moderne open keuken in hoekopstelling
• 1e verdieping: 2 slaapkamers en badkamer
• 2e verdieping (via vaste trap): Zolderkamer met dakraam 
• Woonopp. ca. 90 m2, perceelopp. 107 m2

Vraagprijs � 249.000,-

Vraagprijs � 309.000,- appartement

     � 37.500,- garage

 FRANS ZWAANSTRAAT 82                 ZANDVOORT
• Deze recent, totaal verbouwde eengezinswoning straalt  
 luxe en comfort uit en is zo te betrekken!
• Wonen met vrij uitzicht over beschermd natuurgebied
• L-vormige woonkamer met uitzicht over de duinen
• Moderne semi open keuken v.v. diverse apparatuur            
• 4 slaapkamers en luxe badkamer
• Woonopp. ca. 135 m2, perceelopp. 178 m2

Vraagprijs � 498.000,-

 DR. C.A. GERKESTRAAT 57 RD           ZANDVOORT

• Ruime 30er jaren hoekbovenwoning met verdieping
• Deze comfortabele woning is recent gerenoveerd
• O.a. v.v. 3 slaapkamers en moderne woonkeuken
• Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren
• Geheel v.v. dubbele beglazing, alle goten en zink 
 vernieuwd in 2007, schilderwerk buitenzijde 2007
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs � 219.000,-

 KOSTVERLORENSTRAAT 61               ZANDVOORT
• Goed onderhouden vrijstaande 30er jaren villa in het   
 geliefde groene hart van Zandvoort gelegen
• De woning beschikt over 5 slaapkamers, studeerkamer,  
 een prachtige keuken en zeer royale living
• Achtertuin met diverse zonneterrassen, schuur, 
 zomerhuis, achter- en voorinrit en carport
• Woonopp. ca. 250 m2, perceelopp. 516 m2   

Vraagprijs � 895.000,-

 IR. E.J.J. KUINDERSTRAAT 11/11       ZANDVOORT
• Op de 5e etage gelegen, goed onderhouden 
 2-kamerappartement (v.h. 3 kamers) met zeezicht 
• L-vormige woonkamer met toegang naar het balkon 
• Grote berging en parkeerplaats in de onderbouw
• Het complex beschikt over een lift 
• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbel glas
• Woonoppervlakte ca. 91 m2 (excl. ruim balkon)

Vraagprijs � 319.000,-



Op de vooravond van de 
raadsvergadering van af-
gelopen dinsdag, heeft 
wethouder Wilfred Tates 
voor een heftige discussie 
gezorgd. Tates heeft in een 
brief aan de raad het stand-
punt van het college, na 
eerste termijn, inzake de be-
handeling van de Integrale 
Parkeervisie verwoord, net 
op het moment dat het CDA 
een initiatiefvoorstel op de 
agenda had laten plaatsen 
om twee wijken nog voor 
de zomer van een parkeer-
regime te voorzien. Dat dit 
ongepast was bleek uit een 
verdeelde VVD, de eigen 
partij van de wethouder.

Na maanden stilte, luidden 
de klokken van de St. Aga-
tha Kerk aan de Grote Krocht 
een bijzondere Eucharistie-
viering in. Dit allemaal ter 
ere van het compleet ver-
anderde kerkinterieur.

De knielbanken hebben plaats 
gemaakt voor mooie strakke 
houten stoelen, het houten 
plafond is ontdaan van stof, 
de muren zijn schoongemaakt 
van roetaanslag en de verlich-
ting geeft de kerk een moderne 

van de Agathaparochie en het 
St.Caecilia kerkkoor was de bij-
zondere viering op de tweede 
zondag van de Advent voor de 
meer dan 300 kerkgangers er 
een met een goud randje.

Voor degenen die de kerk nog 
niet hebben kunnen bewon-
deren staat op zaterdag 15 de-
cember tussen 14.00 uur en 
16.30 uur de kerkdeur open. 
Tijdens de vrije inloop wordt er 
om het hele uur gemusiceerd. 
Ook het parochiebestuur van 
de St. Agatha is voor toelich-
ting aanwezig.

Een kerk om trots op te zijn 

Geldig t/m zondag 16 december

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Kerststol	met	of	zonder	
 spijs € 6.95

•	4	Roomboter	croissants,		
	 vers	gebakken	€ 2.95

  UITVERKOOP !!
ALLE CORRECTIE MONTUREN:

50 % KORTING
ALLE ZONNEBRILLEN: 

25 % KORTING
 

Zandvoort Optiek

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

Vanaf nu verkrijgbaar:
Schuimkransen
Div. chocolade kransen
Chocolade kerstfiguren  
en lollies

1111

De Mannetjes

Drie Kerstbomen

‘Ze kunnen de straatverlichting 
bijna wel uitdoen’

uitstraling. De vernieuwde kerk 
(met vloerverwarming) is daar-
door een multifunctioneel ge-
bouw geworden. Onder de ge-
nodigden waren burgemeester 
Niek Meijer en wethouder Gert 
Toonen aanwezig. Het college 
had als geschenk een houten 
stoel geadopteerd want daar 
moeten nog veel meer van 
worden aangeschaft om de 
kerkruimte te vullen. De de-
ken van Haarlem, A.M. Cassee 
en emeritus pastor Henk 
Kaandorp waren als gastvoor-
gangers aanwezig. Met me-
dewerking van het kinderkoor 

Zandvoortse 
Courant 

2 januari - nieuwjaarsreceptie 
van gemeente Zandvoort.
Ook u bent van harte welkom!
 
In de gemeenteadvertentie leest u er 
meer over. 

Vervolg zie pagina 3

Ongepaste 
actie 

Actueel P3 Zandvoortse kerstbomen
3e jaargang • nummer 50 • 13 december 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Wijnrubriek P15 Wijnstreek Californië
Voetbal P23 Harde wedstrijd

Veel belangstelling voor de vernieuwde Agathakerk

Verkiezing P7 De 6 genomineerden

Vraag hem nu aan:uw ZandvoortPas 2008
zie pagina 12 & 13

Vraag hem nu aan:uw ZandvoortPas 2008
zie pagina 12 & 13

Wethouder                     Wilfred Tates
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Column

…had Sinterklaas net zijn 
hielen gelicht. Of hups daar 
stonden al mooie grote kerst-
bomen op het Raadhuisplein, 
begin Zandvoortselaan en in 
Nieuw Noord. Zelfs verlichte 
hertjes en kerstmannen staan 
en hangen aan de puien van 
diverse huizen. Zo snel kan ik 
de knop van mijn kerstgevoel 
niet omdraaien. Trouwens 
mijn nepboom is al jaren de 
kast niet uit geweest. 

Ik denk dat mijn haat/liefde 
verhouding voor de kerst-
boom is ontstaan bij het kie-
zen van een echte boom. Het 
was altijd een heel gedoe. 
Mijn voorkeur ging uit naar 
een klein handzaam den-
netje maar het gezin koos 
steevast een groot onhan-
dig exemplaar. Voordat het 
onding een plek in de kamer 
had veroverd was het inte-
rieur 10 keer veranderd. De 
piek stond eeuwig scheef. 
Met als gevolg dat de boom 
langzaam schever zakte of 
nog erger: met alles er op 
en er aan omviel. Ooit heb ik 
de boom met een touw aan 
het plafond vastgemaakt. Hij 
was niet opgewassen tegen 3 
kleine kinderen en hetzelfde 
aantal katten. De tijden zijn 
veranderd. De katten zijn ter 
ziele en de kinderen kopen 
hun eigen boom. 

Dit jaar neem ik me voor om 
mijn kerstgevoel nieuw leven 
in te blazen. Het hele gezin 
is de eerste kerstdag gezel-
lig thuis dus moet het huis 
sfeervol in kersttooi aange-
kleed worden. De nepboom 
wordt uit de mottenballen 
gehaald. Het zal een gevecht 
worden want na jaren weet 
ik niet meer hoe het voetstuk 
in elkaar hoort en moeten de 
takjes één voor één keurig uit 
de plooi. Maar ik ga de strijd 
dapper aan. Deze kerst wordt 
een bijzonder en vooral knus 
feest. Mijn kerstgevoel is 
langzaam ontdooid en ik 
omarm kerst 2007 met een 
warm gevoel. En de nepper? 
Die heeft een ereplaats ge-
kregen!

Nel Kerkman

Volgens mij…

Cartoon  Hans van Pelt

Waterstanden
december Hoog 

water
Laag 

water
Hoog 
water

Laag 
water

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

-
-
-
-
-
-
-
-

13
14
15
16
17
18
19
20

0 1 . 1 5
01 .55
02.24
03.16
04.00
04.55
05.54
07.24

05.29
06.05
06.50
1 7 . 3 5
0 8 . 3 1
09.46
1 0. 4 5
1 1 . 5 0

13.36
1 4 . 1 1
14.50
15.36
16.25
1 7. 3 5
18.39
19.56

1 7. 4 1
18.19
19.01
19.55
20.59
22.16
23.26

-

Hoog 
water

ZONDAG 16 DECEMBER 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha
Grote Krocht 45
www.aap-parochies.nl 
10.30 uur mevr. B. Bleijs            
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
www.Adventskerk.com
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor D. Duijves

Kerkdiensten

Burgerlijke stand
1 DECEMBER - 7 DECEMBER 2007
Geboren:
Puck Emma Sophie, dochter van: Reumann, Marcel 
en: Zijlmans, Nancy.
Hugo Roderik, zoon van: Kluft, Bob en: van der Wal, 
Patricia Catharina Jacobine Hélène.
Lisa Naomi Mirella, dochter van: van Opzeeland, 
Theodorus Anthonius Joseph en: van den Brink, 
Mirjam Mirella.
Diana, dochter van: Klaver, Pascalle.

Overleden:
van der Linden, Evert, oud 75 jaar.
Menke geb. Wieringa, Jantine Wilhelmina, oud 87 jaar. 
Visser, Hendrik, oud 49 jaar.
Platel geb. de Zwart, Elisabeth, oud 64 jaar.

Vervolg van voorpagina

Het college had tijdens de 
behandeling van de Integrale 
Parkeervisie in de commissie 
Raadszaken, 27 november jl., 
van commissievoorzitter Fred 
Paap (VVD) door tijdsgebrek 
niet de mogelijkheid gekre-
gen om in eerste termijn te 
antwoorden. De eerstkomen-
de gelegenheid daarvoor is bij 
de commissievergadering van 
januari. 

Omdat het CDA vindt dat 
de wijken Zuid en Duinwijk 
dermate veel overlast heb-
ben, kwamen de zij met een 
voorstel om vooruitlopend op 
de zaken die twee wijken al-
vast eruit te halen, om ze tij-
dens het seizoen van dienst 
te kunnen zijn. Blijkbaar 
voelde de wethouder daar 
niets voor en kwam hij met 
zijn actie onder het mom 
van een handvat bij de dis-
cussie. CDA-fractievoorzitter 
Gert-Jan Bluijs was dan ook 
furieus over de handelwijze 
van Tates. Ook twee leden van 
de VVD-fractie, en anderen, 
waren niet blij met de brief 
van Tates. Dat bleek toen er 
gestemd werd over een voor-
stel om het CDA-agendapunt 
niet tijdens deze vergadering 
maar in de raad van januari, 
dus na de commissievergade-
ring, te behandelen. Fred Paap 
en Fred Henrion Verpoorten 
stemden tegen en de andere 
drie VVD’ers waren daarvoor.

De vlam sloeg pas echt in de 
pan toen even later VVD’er 
Jerry Kramer een geagen-

deerd hamerstuk toch wilde 
bespreken, een goed recht. Hij 
wilde de parkeertarieven, een 
onderdeel van de Integrale 
Parkeervisie maar ook van 
de belastingvoorstellen, met 
onmiddellijke ingang verho-
gen. Dit schoot Bluijs in het 
verkeerde keelgat. Zijn voor-
stel, ook onderdeel van de 
parkeervisie, moest verhuizen 
naar een latere vergadering 
en dat van Kramer zou wel 
behandeld mogen worden. 
De parkeertarieven zouden 
verhoogd moeten worden 
om de financiering van de 
ondergrondse parkeergarage 
onder de Brede School rond 
te krijgen. Volgens Bluijs is 
dat niet nodig omdat hij 
vindt dat er een overschot is 
uit die hoek. Dit zorgde voor 
een heftige discussie met uit-
eindelijk een schorsing voor 
onbepaalde tijd waarin alle 
fractievoorzitters, de voorzit-
ter en de griffier in conclaaf 
gingen, min of meer een uni-
cum. Na rijp beraad werd het 
voorstel van Kramer, opnieuw 
met een verdeelde VVD, aan-
genomen.

Het amendement en de 
twee moties die overgeble-
ven waren na de raadsverga-
dering van november waar-
bij de stemmen staakten, 
werden nu aangenomen. 
Alleen de motie over de Nota 
Klimaatsverandering zorgde 
nog voor een behoorlijke dis-
cussie tussen de PvdA en OPZ 
enerzijds en de rest van de 
raad aan de andere kant.

De kerstbomen van Zandvoort48e Nieuwjaarsduik 
wordt weer een 
topevenement

Huiscontrole 
hondenbelasting

Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben, heeft de gemeente 
Zandvoort weer een drietal grote kerstbomen, voorzien van 
de nodige lichtjes, geplaatst. Eén op het Raadhuisplein, één in 
winkelcentrum Nieuw Noord en één op de rotonde tussen het 
Huis in de Duinen en de dr. Gerkestraat.

Met Unox (van de worsten) als hoofdsponsor, gaat 
de traditionele en oudste nieuwjaarsduik van Ne-
derland, georganiseerd voor de 48e keer (!), een 
nieuw tijdperk in. Zwemvereniging Rapid ’82 uit 
Haarlem zal ook traditiegetrouw deze duik weer, in 
samenwerking met de gemeente Zandvoort en een 
grote lokale organisatie, waaronder de KNRM en de 
Zandvoortse Reddingsbrigade, organiseren.

In december 2007 en januari 2008 gaan contro-
leurs weer huis aan huis controleren op het houden 
(bezit) van honden. De controlebezoeken vinden 
plaats tussen 13.00 en 20.00 uur. Na dit laatste tijd-
stip wordt er niet meer aangebeld. 

Op het Raadhuisplein werd ge-
meenteambtenaar Tom Looijer 
bijgestaan door burgemeester 
Niek Meijer met het ontsteken 
van de verlichting. De afdeling 
Groen van de gemeente was 
de hele dag in de weer om de 
drie bomen te plaatsen en van 
verlichting te voorzien. Dat de 
bomen wat kleiner zijn dan die 
van de afgelopen jaren, komt 
omdat ze uit een bos komen. 
Ze zijn wel veel voller in tak en 
naald dan die van vorig jaar. 
De bomen van vorig jaar wa-
ren zogenaamde ‘tuinbomen’ 
en moesten uit tuinen wor-
den gekapt omdat ze in hoog-
spanningskabels dreigden te 
groeien.

Na het succes van vorig jaar, toen Zandvoort als vrij-
wel enige gemeente in Nederland de duik door liet 
gaan ondanks het hoge water en de storm, zien velen 
in het land Zandvoort nu als meest ultieme gelegen-
heid om deze traditie voort te zetten. De organisatie 
houdt nu al rekening met circa 1200 deelnemers en 
meer dan 10.000 bezoekers!

De duik zal ook dit jaar weer bij strandpaviljoen Take 
Five georganiseerd worden. Het programma begint 
rond 13.30 uur met een warming-up waarna om 14.00 
uur het startsein voor de duik gegeven zal worden. Na 
de duik is er een live concert in de grote tent naast 
paviljoen Take Five. 

De controle wordt in opdracht van Gemeente-
belastingen Kennemerland Zuid uitgevoerd door 
medewerkers van het Velpse bureau Legitiem BV. 
Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs dat is 
voorzien van een pasfoto van de controleur. De contro-
leurs bellen aan om het hondenbezit te controleren. 
Indien een hond wordt aangetroffen die nog niet is 
aangemeld, wordt een aangiftebiljet ingevuld. Voor 
het belastingjaar 2008 gelden de volgende (voorge-
nomen) tarieven: 1e hond € 69,80, 2e hond € 133,45, 
3e hond en volgende € 263,53! 

Gedeeltelijke 
sponsoring
“De gemeente is al-
tijd op zoek naar dat 
soort bomen. Bomen 
dus die, om gevaar te 
voorkomen, gekapt 
moeten worden. 
Dan spaar je toch 
enigszins de natuur”, 
aldus gemeentelijk 
woordvoerder Ton 
van Heemst die te-
vens uitzocht hoe 
de financiering in 
elkaar steekt. “De 
bomen die we dit 
jaar hebben komen 

uit een niet traceerbaar 
bos, waarschijnlijk ergens in 
noordelijk Europa. Ze kosten  
€ 750 per stuk en een deel 
wordt door de gemeente 
gefinancierd. De boom bij 
de Vomar in winkelcentrum 
Nieuw Noord wordt voor 50% 
door dat bedrijf gesponsord. 
De boom op het Raadhuisplein 
komt voor 50% op het conto 
van de Ondernemersvereniging 
Zandvoort en de boom bij het 
Huis in de Duinen is volledig 
voor rekening van de gemeen-
te”, aldus Van Heemst. Nu 
maar hopen op een winterse 
kerst zodat de bomen kunnen 
bijdragen aan het ‘echte kerst-
gevoel’.

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

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

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

Advertentie acquisitie:
Letty van den 
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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) 
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Rectificatie:

Helaas heeft er vorige week een storende fout 
gestaan in het artikel over de modeshow van 
modezaak Judy’s in Grand Café Danzee. Niet Hizi 
Hair maar kapperszaak Headsigns aan de Louis 
Davidsstraat verzorgde de kapsels van de modellen. 
Onze welgemeende excuses aan de betrokkenen.

Samen verder met de Brede School
Onder dat motto is afgelopen vrijdag een intentieverklaring 
door zeven deelnemende instanties en gebruikers van het toe-
komstige multifunctionele gebouw ondertekend. In de kleine 
vergaderkamer van het raadhuis werden zij door de wethou-
der van Onderwijs, Gert Toonen, ontvangen.

Alle partijen die betrokken zijn 
bij de nieuwbouw van dit mul-
tifunctionele complex hebben 
nu zwart op wit dat zij de re-
alisatie van de Brede School 
op alle mogelijke manieren 
zullen ondersteunen. Met de 
overeenkomst bekrachtigen ze 
ook de intentie om structureel 
samen te werken en dat ze ge-
zamenlijk gehuisvest zullen 
worden in het gebouw.

De partijen die zich in dit 

project aan elkaar hebben 
verbonden zijn: gemeente 
Zandvoort, stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-
Kennemerland, stichting De la 
Salle (voor confessioneel on-
derwijs), stichting Bibliotheek 
Duinrand, kindercentrum 
Ducky Duck en de peuterspeel-
zalen van de Mariaschool en 
de Hannie Schaftschool. Naar 
verwachting zal de Brede 
School voor het schooljaar 
2010 worden opgeleverd.
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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)

Laatste Taizé-
dienst in 2007 
De werkgroep van de 
Zandvoortse Lokale Raad van 
Kerken heeft dit keer op de 
tweede vrijdag van de maand 
en wel op 14 december een 
Taizé-dienst voorbereid. Deze 
diensten zijn bedoeld voor 
oecumenisch georiënteerde 
christenen uit Zandvoort en 
wijde omgeving. De liturgie 
met als thema ‘Vrucht dra-
gen’ bestaat uit meerstem-
mige zang, enkele lezingen, 
stilte en gebed en de dienst 
duurt ongeveer een half uur. 
Iedereen is om 19.00 uur 
van harte uitgenodigd om 
de verschillende liederen 
alvast door te nemen met 
behulp van liedmappen. 
Van 19.25 uur tot 20.00 uur 
vindt de dienst plaats in de 
Protestantse Kerk aan het 
Zandvoortse Kerkplein. Na 
afloop is er koffie en thee.

Afscheid
Na dertig jaar trouwe dienst 
is het zover. Leerkracht en 
tevens ‘oud’ directeur Gerard 
Hokke neemt afscheid 
van ‘zijn school’, het Wim 
Gertenbach College. Tijdens 
het openbare gedeelte van 
de officiële receptie op vrij-
dag 14 december is er na-
tuurlijk gelegenheid voor al 
zijn oud leerlingen en be-
langstellenden om afscheid 
te nemen. Tussen 18.00 en 
19.00 uur, in de aula van het 
Wim Gertenbach College 
aan de Zandvoortselaan.

In de boot genomen

Volgens ons heeft Gloria 
Kouwenberg iets met be-
zems. Tijdens de installatie 

van burgemeester Niek Meijer 
gaf ze hem een bezem 
cadeau. Op 5 decem-
ber (pakjesdag) vond 
Kouwenberg dat wet-
houder Wilfred Tates 
ook een bezem of 
beter, de roe had ver-
diend. De reden van 
haar actie is dat ze na 
een jaar nog steeds 
geen antwoord van 
Tates heeft ontvan-
gen over het stukje tuingrond 
wat haar door het Hof op 2 no-
vember 2006 is toegewezen. 
Samen met haar moeder ging 
ze op pad om Tates te verras-
sen met een, met pepernoten 
versierde, bezem waaraan 
een sinterklaasgedicht was 
bevestigd. Bij de balie van het 
Raadhuis kregen de dames te 
horen dat Tates thuis aan het 
lunchen was waarop zij kor-
daat richting Hobbemastraat 
togen. Ook hier een gesloten 
deur. Uiteindelijk bleek de 
wethouder op zijn kamer te 
zitten waar alsnog de bezem 
werd overhandigd. Hopelijk 
begrijpt de wethouder de hint 
van Sint.

Een klein wonder
Het zal je maar gebeuren dat 
je naar het ziekenhuis gaat 
om te bevallen en de ambu-
lance waar je in ligt wordt 
aangereden. Dat overkwam 
de Zandvoortse Noha Salama 
afgelopen vrijdag 7 december. 
Om 11.00 uur werd de zieken-
wagen op de kruising van de 
Heemsteedse Dreef en het 
Wipperplein aan de zijkant 
door een personenauto aan-

gereden, waar-
door de ambu-
lance een paar 
keer over de 
kop is geslagen. 
De ongedeerde 
vrouw vervolg-
de haar rit met 
een andere 
a m b u l a n c e , 
waarna ze in 
het ziekenhuis 

van haar gezonde zoon Bawli 
beviel. Al met al is het allemaal 
goed afgelopen. 

Duo expositie 

De Zandvoortse biblio-
theek Duinrand heeft in de 
maand december een duo 
expositie georganiseerd. De 
kunstenaars Ria Kortekaas 
en Cees van Rooden zijn op 
latere leeftijd begonnen aan 
een schildercursus. Cees van 
Rooden (78) zijn hart gaat uit 
naar het aquarelleren. Op 
60 jarige leeftijd heeft hij 
diverse cursussen gevolgd. 
Zijn zuster Ria Kortekaas (66) 
kreeg na haar VUT eindelijk 
tijd voor een hobby en koos 
voor schilderen met olieverf. 
Het duo heeft uit hun col-
lectie een selectie gemaakt 
en in totaal worden er 42 
kunstwerken in de biblio-
theekruimte geëxposeerd. 
De realistische kunstwerken 
van Kortekaas en Van Rooden 
hebben qua onderwerp veel 
overeenkomsten. Centraal 
staan op hun expositie: de 
natuur, stillevens, verge-
zichten en bloemschilderin-
gen. Van Rooden laat met 
zijn pioenrozen zien dat hij 
de aquareltechniek (nat op 
droog) goed beheerst. Deze 
techniek vergt een uiterste 
precisie om de bloem teer 
te houden. Ook Kortekaas 
weet met haar bloemen de 
bezoeker te pakken. Verder 
zijn haar kleuren helder en 
goed gekozen. De kunstwer-
ken zijn te koop en voor nog 
meer kleine cadeau’s zijn de 
keramiek dieren in de vitrine 
van de Zandvoortse kunste-
nares Rina Suykerbuyk een 
aanrader. De expositie is tij-
dens de openingstijden van 
de Zandvoortse bibliotheek 
aan de Prinsesseweg 35 ge-
opend. 

Vijf keer op rij kampioen

Bijenfeestje in bioscoop

Mooiste Kerstetalage 

Onze plaatsgenoot en slager Dennis Daane is onlangs voor de 
vijfde keer op rij Nederlands Kampioen Schepsalades gewor-
den. Een schepsalade is een samengestelde salade op basis 
van vis, vlees of kip, groenten en een saus, meestal mayonaise. 
Ook zijn er vegetarisch samengestelde salades. 

Daane, die in Heemstede bij 
slagerij/traiteur Bood werkt, 
is uiteraard trots op zijn pres-
tatie. Hij studeerde in eerste 
instantie elektrotechniek 
maar  werd op 18-jarige leef-
tijd, via de slagerijafdeling 
van de Spar in Nieuw Noord, 
gegrepen door het slagers-
vak. Hij haalde als leerlingsla-

De voorpremière van de film Bee Movie zorgde afgelopen zondag in Circus 
Zandvoort voor een volle bioscoop en een feestelijke sfeer. De bezoekertjes van 
deze voorpremière zaten als BIJ geschminkt en met ‘bijenmuts’ in de bioscoop. Bee 
Movie draait nog de hele kerstvakantie in de bioscoop van Circus Zandvoort.

De ondernemers Vereniging 
Zandvoort (OVZ) wil de kerst-
sfeer in Zandvoort terug 
brengen. Daarom is er een 
kerstetalage wedstrijd uitge-
schreven met het verzoek aan 
alle inwoners om een bedrijf 
of ondernemer te nomine-
ren die volgens u de mooiste 
kerstetalage heeft. Uw voor-
keur schrijft u op een briefje 
wat u kunt deponeren in de 

ger alle vakdiploma’s en is nu 
volwaardig slager. “Het is wel 
bijzonder dat ik nu voor de 
vijfde keer op rij Nederlands 
kampioen ben geworden. Ik 
heb twee salades ingestuurd 
die beide in de prijzen zijn 
gevallen. Met de Gennepse 
beenhamsalade werd ik voor 
de derde keer kampioen en de 
rivierkreeftjessalade, een to-
taal nieuwe salade, was goed 
voor de derde plaats. Ik heb 
de collega’s beloofd volgende 
keer niet mee te doen maar 
dat was natuurlijk niet seri-
eus”, zegt hij vol trots. 

De wedstrijd, die georgani-
seerd wordt door de Vereniging 
Amsterdamse slagers, trekt 
slagerijen, traiteurs en keu-
kens vanuit het hele land en is 
zeer prestigieus. Dit jaar deden 
er maarliefst 240 deelnemers 
mee.

bus die bij de centrale balie 
van het raadhuis of bij de 
Vomar in het winkelcentrum 
Nieuw Noord staat. Uiteraard 
kunt u ook uw stem via info@
meer-secretariaat.nl sturen. 
Onder de inzenders die de 
mooiste etalage hebben ge-
nomineerd worden waarde-
bonnen verloot. Tot en met 
20 december kunt u uw stem 
uitbrengen. 

Dennis Daane 

Nieuw bij Boudoir:
Spa pedicurebehandeling

Standaard pedicurebehandeling
French pedicure voor de natuurlijke nagel

Zeestraat 56, tel. 06-2823 4588
Ook voor de diabetische voet!

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Lieve zus en zwager, 
van harte gefeliciteerd 

met jullie 
40 jarig huwelijk. 

Fred en Pia
.................

Wegens omst. heerlijke 
luie relaxfauteuil met 

bijpassende hocker. 
Zandkleur. 3 Jaar oud. 

Nwpr. €728. igst. 
Info: 5739598

................. 
Te koop 

(wegens staken 
pension): 

Professioneel 
brandmeldsysteem, 
incl. rookmelders en 

3 brandslangen. 
Hele pakket: €200. 

Tel. 57 47 229

Te koop: 
Daihatsu Cuore. 

45.000km gereden, 
in garage gestald en 

bij dealer onderhouden. 
APK tot december 2008. 

€1.750,- Tel. 5718611
.................
Te koop: 

2 Heren l. regenjas-
sen (Westbury), 
mt48-52. I.z.g.st. 

P.st. €12,50. 
Tel. 5713509

.................
Golfballen 

te koop! 
Prima mooie harde 

golfballen, €0,60 p.st. 
Tel. 5716202

.................
Gevraagd: jonge dames 
voor erotiek. Discr. verz. 

€150. Tel. 5716998

 Kabel-internet/adsl 
installateur 
helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................
Te koop: 

Royaal 4-kamer app. 
(120m2) in 

C.vd.Lindenstraat. 
Zeer goede staat. 
Nwe badkamer, 

luxe keuken. 
Vraagprijs 

€292.500 K.K. 
Zie www.funda.nl 

of bel 06-50276714

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

Opheffingsuitverkoop
Gasthuisplein 6,

Zandvoort. 
Tel.:5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten 

.................
Autobedrijf 
Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................
Garage 
te huur. 

Per direct, 
omgeving Trompstraat. 
€100 p/m. Tel. 5714170 

.................
Wim en Corry 
van Soolingen

wensen hun super fijne 
kinderen en kleinkin-
deren, hun geweldige 
familie, hun vrienden 

en kennissen, als-
mede hun fantastische 
thuiszorgmensen, hele 

fijne feestdagen en 
een heel gezond 2008

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

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

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

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

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Let op!

Een visschotel 
hoeft niet duur te zijn

Prijzen vanaf € 15,- tot € 55,-

Kijk op: 
www.dezeemeermin.com

of
www.visschotels.nl

  
Of bel Mandy Berg: 06-20042041

 
Let op!
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Over 30 dagen is het feest in NH Hoteles!

Voor het derde jaar in successie organiseert de 
Zandvoortse Courant de verkiezing voor de Zandvoorter 
van het Jaar ‘nieuwe stijl’. Evenals vorig jaar heeft de 
gemeente Zandvoort haar medewerking verleend. 
De bekendmaking zal in samenwerking met NH 
Hoteles, tijdens een feest in de topzaal van dat hotel, 
plaatsvinden. Optredens zijn er te verwachten van het 
Mainstream Jazzcombo onder leiding van Zandvoorter 
Ger Groenendaal, waarschijnlijk met een optreden van 
de bekende Zandvoortse jazz-zangeres Sanne Mans, en 
het Zandvoorts Mannenkoor dat een dag later, samen 
met het Zandvoorts Vrouwenkoor, een traditie wil doen 
herleven. Dan zal namelijk in de Agathakerk een gratis 
Nieuwjaarsconcert worden verzorgd dat vervolgens 
weer jaarlijks op de agenda zal komen te staan.

Ontvangst
U wordt tussen 15.30 en 16.00 uur ontvangen met 
een hapje en een drankje, aangeboden door NH 
Hoteles. Tussen de muzikale optredens door zal bur-
gemeester Niek Meijer de Zandvoorter van het Jaar 
bekendmaken. 

Prachtig buffet
Na afloop zal voor een ieder die dat wenst een prachtig 
koud en warm buffet door de keukenbrigade (onder 

leiding van chef-kok Martin Hulshof) van NH Hoteles 
worden geserveerd. Op het buffet zal een keur van 
gerechten verschijnen. Aan het buffet zijn weliswaar 
kosten verbonden maar het is tevens een gelegen-
heid om gezellig met het gezin naar de bekendma-
king te komen en daarna deze middag af te sluiten 
met een geweldig buffet zoals NH Hoteles dat kan 
bieden. Gasten met een ZandvoortPas ontvangen een 
mooie korting van € 5 per couvert op de buffetprijs 
van € 29,50 per couvert. De ZandvoortPas-korting 
geldt voor maximaal 4 personen per pas. Speciaal 
voor kinderen tot 12 jaar is het Niño Happy Buffet 
en kost € 14,50. Daar geldt geen korting op met de 
ZandvoortPas.

Aanmelden
U bent van harte welkom als u de bon, die in deze 
en de komende edities van de Zandvoortse Courant 
staat, ingevuld terugstuurt. Uiteraard zijn er grenzen 
aan het aantal gasten dus zorg dat u er snel bij bent. 
Geeft u meteen even aan of u van de aanbieding van 
NH Hoteles gebruik maakt en samen met vele ande-
ren van het schitterende buffet wilt genieten.
De bekendmaking van de Zandvoorter van het Jaar: 
een schitterende gelegenheid om samen met het 
hele gezin te genieten in een super ambiance!

Op zaterdag 12 januari aanstaande zal in het NH Hoteles op feestelijke wijze de Zandvoorter van het Jaar 
2007 door burgemeester Niek Meijer bekend gemaakt worden. Het feest is voor iedereen gratis toegan-
kelijk en zal omlijst worden door een aantal optredens van Zandvoortse artiesten.

• De leukste courtage van Nederland *; 
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ‘s avonds;
•	 No Cure, No Pay;
•	 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Zandvoortselaan 31   Zandvoort

Vraagprijs: € 629.000,- k.k. 

NIEUW

De Ruyterstraat 17  Zandvoort
•	 Deze moderne, riante drive-in woning, bestaande uit 4 (!) woonlagen,  

beschikt o.a. over een luxe keuken, een luxe badkamer, 4 slaapkamers, een 
“hemelkamer” op de bovenste verdieping met een ruim dakterras rondom  
met zicht op zee en een besloten achtertuin! 

•	 Rustig gelegen op 50 meter afstand van de boulevard en het strand van Zandvoort;
•	 Beg. grond: entree, royale hal, berging/bijkeuken met toegang tot achtertuin,  

1 slaapkamer, garage;
•	 1ste verdieping: riante L-vormige woonkamer met o.a. fraaie Jatoba houten vloer, 

separaat zitgedeelte, eetgedeelte en toegang tot luxe open keuken voorzien van div. 
inbouwapparatuur, modern toilet met fontein;

•	 2e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer voorzien van ligbad, sep. douchecabine, 
2e toilet, RVS design radiator en fraai vormgegeven natuurstenen wastafel met  
dubbele spoelbak;

•	 3e verdieping: hier bevindt zich de zgn. “Hemelkamer” (evt. 5e slaapkamer) met 
opensl. deuren naar dakterras rondom;

•	 Ervaar tijdens een bezichtiging de mogelijkheden die deze woning te bieden heeft! 
•	 Woonoppervlakte ca. 145 m², perceel 89 m², inhoud ca. 350 m³.Vraagprijs: € 398.000,- k.k. 

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

•	 Sfeervolle	en	ruime	30-er	jaren	halfvrijstaande	woning	(type	2/1	kap)	met	o.a.	
recent en onder architectuur gerealiseerde opbouw (totaal 3 woonlagen),  
5 slaapkamers, 2 badkamers, voor-  en riante achtertuin, garage en oprit voor 
meerdere auto’s!

•	 Gesitueerd aan het lommerrijke, recent geheel opnieuw bestrate gedeelte van de  
Zandvoortselaan;

•	 Grotendeels gerenoveerd met behoud van diverse originele details; o.a. paneeldeuren, 
glas-in-lood, balkenplafonds, fraai vormgegeven raampartijen;

•	 Begane grond: entree, hal, modern toilet met fontein, royale woonkamer-en-suite met 
open haard en toegang tot eetkamer, eetkamer met opensl. deuren naar achtertuin  
en toegang tot semi-open keuken, landelijke keuken in L-opstelling vzv div. inbouw-
apparatuur en toegang tot tuin;

•	 1e verdieping: 2 slaapkamers, luxe badkamer met o.a. whirlpool, douchecabine,  
wastafel, 2e toilet en designradiator, was-/droogruimte, loggia;

•	 2e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer met o.a. douchecabine, dubbele was-
tafel, 3e toilet en design radiator, balkon op het zuiden met fraai uitzicht over de duinen; 

•	 Een woning met veel mogelijkheden, ook geschikt voor bijv. kantoor/praktijk aan huis!
•	 Een karakteristieke 30-er jaren woning gerenoveerd met moderne en luxe accenten!
•	 Woonoppervlakte ca. 190 m², perceel 343 m², inhoud ca. 580 m³.

Verzetsplein 56 Zandvoort

•	 Sfeervolle	en	luxe	afgewerkte	4-kamer	maisonnette	met	privé-parking,	 
2 terrassen en uniek uitzicht over een grote binnentuin met waterpartij!

•	 Gelegen op de begane grond en 1ste verdieping van appartementencomplex  
“Korinthe” in het hart van “Park Duijnwijk”, in een autoluwe, kindvriendelijke  
woonomgeving;

 •	Speels ingedeelde living met uitzicht over waterpartij en toegang tot terras, open 
verbinding naar luxe semi-open keuken (vzv div. inbouwapparatuur) met eetkamer, 
moderne badkamer met douchecabine, wastafel en design radiator, 2 slaapkamers 
met toegang tot 2e terras;

•	 Beide terrassen staan middels trap in verbinding met elkaar en zijn op het oosten  
gelegen met uitzicht over binnentuin met waterpartij;

•	 Ingericht met gebruik van hoogwaardige materialen en uitstekend onderhouden; een 
maisonnette om direct te betrekken!

•	 Woonoppervlakte ca. 95 m², inhoud ca. 230 m³.Vraagprijs: € 274.500,- k.k. 

Ernst is de promotor 
van de Zandvoortse 
Reddings Brigade en 
is tevens actief lid van 
het Oranjecomité waar 
hij al jaren klaar staat 
om alles in goede ba-
nen te leiden.

Marcel is de initi-
atiefnemer van de 
Babbelwagen. Hij heeft 
hart voor het heden en 
verleden van Zandvoort 
en zet zich voor 100% 
in om de geschiedenis 
van Zandvoort levend 
te houden. 

Goede wijn behoeft 
geen krans. Heinde en 
ver is Klaas als dorps-
omroeper bekend en 
helpt altijd mee bij 
culturele activiteiten 
en bij liefdadigheids-
instellingen.

Aag heeft haar hart 
op de goede plaats en 
helpt waar ze kan. Voor 
de zieke en oudere me-
demens in Zandvoort 
staat ze altijd klaar en 
verblijd ze hen met een 
bezoek.

Lana heeft voor het 
tweede achtereenvol-
gende jaar mede de 
kar getrokken om fes-
tiviteiten in het dorp te 
organiseren tijdens de 
A1GP. Ook is zij actief bij 
het Oranjecomité en ze 
is een goede hulppiet.

Ferry is een enthousi-
aste jonge ondernemer 
en zet zich als initiator 
volledig in om het cen-
trum van Zandvoort 
met feestelijke mega 
markten gezelliger te 
maken. 

Ernst Brokmeier

Marcel Meijer

Klaas Koper

Aag Spierieus

Lana Lemmens

Ferry Verbruggen

Motivatie genomineerden Zandvoorter van het Jaar 2007
(in willekeurige volgorde)

Stemmen op de Zandvoorter van het Jaar 2007
De onderstaande 6 personen zijn door de lezers genomineerd voor de titel ‘Zandvoorter van het Jaar 2007’. Ook dit keer is uw stem belangrijk en kunt 
u door middel van onderstaande bon of via het e-mailadres jury@zandvoortsecourant.nl aangeven wie volgens u voor deze titel in aanmerking komt. 
We verzoeken u op de bon en ook op de e-mail uw adresgegevens op te schrijven. Tevens willen we nog onder uw aandacht brengen dat alleen uw stem 
meetelt als u in de gemeente Zandvoort woont, dus stembiljetten uit een andere plaats zijn bij definitie ongeldig. Tijdens een feest in het NH Hoteles 
op 12 januari 2008 wordt de ‘Zandvoorter van 2007’ bekend gemaakt.

Zandvoorter 
van het Jaar 2007 

Deze bon kunt u tot 
31 december 2007  inleveren 
bij de Zandvoortse Courant, 
Hogeweg 39-1, 
2042 GE Zandvoort.

Mijn keuze voor de Zandvoorter 
van het Jaar 2007 is:

1.

2.

3.

Mijn naam is:

Adres/postcode:

Telefoonnummer:

 Graag kom ik in aanmerking voor een 
uitnodiging om bij de uitreiking op 12 januari in 
het NH Hotel aanwezig te zijn met        personen.

 Deelname buffet met        personen.
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Middecemberwintertje op bezoek
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 3-4 3 2 1-2

Min -1 -1 -2 -3

Zon 20% 20% 35% 35%

Neerslag 5% 5% 5% 5% 

Wind zzw. 4 nw. 4 zw. 4 west 5

Na de soms overvloedige re-
genval eind vorige week met 
in Zandvoort tot 27 liter wa-
ter per vierkante meter in nog 
geen twaalf uur tijd, gaat het 
neerslagsignaal er tenminste 
een week lang uit. We duiken 
geleidelijk de licht winterse 
sferen in deze donderdag en 
dat bij de gratie van een solide 
en majestueus hogedrukge-
bied. Dat hoog manoeuvreert 
zich in een zonder meer win-
tervriendelijke positie, name-
lijk boven Scandinavië en lijkt 
daar voorlopig ook niet weg 
te branden.

De wind heeft inmiddels al 
voor de koudere (noord)oost-
hoek gekozen en voert steeds 
‘frissere’ lucht aan. Een ‘pro-
bleem’ van de laatste -steeds 
warmer wordende- winter-
seizoenen met name is als we 
eenmaal een ideaaltypische 
luchtdrukverdeling in huis 
hebben, dus met aanvoer 
vanuit Rusland, juist daar (in 
het brongebied) geen echte 
koude voorhanden is. 

Een lastige factor in dit soort 
weerssituaties is ook vaak het 
gedrag van de wolkenvelden.
Klaart het goeddeels uit en 
vriest het 3-4 graden in de 
kleine uurtjes, of blijft het me-
rendeels hardnekkig bewolkt 
bij plus 1? Met name tot en 
met vrijdag is er dus kans op 
een nogal grauw weerbeeld. 
In het weekeinde lijkt er een 
lichte voorkeur te zijn voor de 

opklaringsversie. 

Bij menig schaatsliefheb-
ber zal de bloeddruk toch 
wel wat stijgen de volgende 
dagen. Hoewel de kans op 
ijsvorming toeneemt de ko-
mende periode na een paar 
vorstnachten, is het in dit 
stadium enigszins prema-
tuur om te zeggen òf het tot 
schaatsen komt.

Zeer opvallend is het verloop 
van de luchtdruk deze week. 
Voorbije zondagavond -toen 
een lagedrukgebied nog pal 
boven Nederland bivakkeer-
de- lag de druk op ruim 980 
millibar. Maandagochtend 
werd al 995 gemeten, dins-
dagochtend 1025 en de 
enorme opmars van de ba-
rometer ging gewoon door 
en inmiddels zal het kwik 
bijna uit de luchtdrukbuis 
zijn gestroomd (voor diegene 
met een kwikbarometer) als 
de druk bijna 1040 millibar 
aanwijst in het Zandvoortse 
en Bentveldse.

Tot halverwege volgende 
week verandert er hoege-
naamd niets aan het rustige 
koude hogedrukweer en wat 
er daarna gebeurt is nu niet 
exact aan te geven. Of het 
wordt weer minder koud, 
òf er is zicht op een prolon-
gatie van de (licht) winterse 
sferen.

weerman Marc Putto

Zandvoort: ‘over 25 jaar…’

In De Heksen-
hoed, een van 
de vier jaar-
rondpaviljoens 
op Ameland, zat 
ik vorige week 
wat te mijme-
ren over de 
worsteling van 
Zandvoort met 
zijn toekomst. 
Zou het zin heb-
ben om mee te 
doen aan de 
hype, hoe het 
dorp er in 2025 
uit zou kunnen 
zien? Meedoen 
aan het plannen maken en zo 
meewerken aan nog meer rap-
porten en verslagen? Terwijl 
het gemeentehuis al zo vol 
papieren plannen ligt, dat het 
gebouw zo langzamerhand 
brandgevaarlijk is?

Regeren is vooruit zien en het 
is prachtig, dat het volk van 
het politieke bestuur mag 
meepraten. Er zijn echter al 
zoveel ideeën aangedragen. 
En steeds vaker bekruipt mij 
de vrees, dat het luisterend 
oor van de politiek toch rede-
lijk doof is. Om de vier jaar zit-
ten er bovendien weer andere 
oren. Het huidige college is erg 
blij met de jongste inbreng 
van burgers en zakenleven, als 
ik de ijdeltuiterij op YouTube 
mag geloven. Het gaat ermee 
aan de slag. Maar Zandvoort 
over 18 jaar? Waarom hebben 
we het niet eerst over het 
Zandvoort van morgen? 

Zo lang we de zee in toom 
weten te houden zal toerisme 
de economische motor van 
Zandvoort zijn. Maar dat toe-
risme heeft dringend nieuwe 
impulsen nodig om de attentie 
van de bezoekers vast te hou-
den en beter nog te vergroten. 
Vijf jaarrond paviljoens zullen 
daartoe volstrekt onvoldoen-
de zijn. Op de achterkant van 
de ondanks vele consumpties 
bescheiden rekening van De 

Heksenhoed krabbelde ik in 
een paar minuten een aantal 
snel te realiseren denkbeelden 
op. Goed voor het Zandvoort 
van “morgen”.

Allereerst de inrichting van 
een levend strandmuseum: 
Een paviljoen anno jaren 20 
van de vorige eeuw. Met die 
ouderwetse strandstoelen, 
kleedhokjes, badkoetsjes en 
natuurlijk een babbelwagen 
om in de branding met elkaar 
te kouten. Een bomschuit voor 
vaartochten, ezeltje rijden en 
verhuur van vrolijke zwemkle-
dij. De mogelijkheid om ook 
voor een paar uur een stoel te 
huren en simpele consumpties 
tegen billijke prijzen. Dan een 
passantenhaventje, gevormd 
door enkele drijvende steigers 
en een simpele accommoda-
tie. Eenvoudig weg te halen na 
het seizoen, zodat overheden 
geen schade aan onze broze 
kust hoeven te vrezen.

Petconcerten in de muziek-
tent, die natuurlijk midden 
op het Raadhuisplein een 
plek moet krijgen. In het sei-
zoen moeten artiesten volop 
de kans krijgen om daar hun 
kunsten te tonen en na afloop 
met de pet rond te gaan.

Behoud van het Gemeen-
schaps huis, dat als vesti-
gingsplaats van een Beeld- en 

Geluidsmuseum 
een trekpleis-
ter in het Louis 
D av i d s  c a r ré 
wordt. Bezoekers 
van dat museum 
krijgen serieuze 
korting op de 
parkeerkosten in 
de daar te bou-
wen parkeerga-
rage.

In het  kader 
van jaarrond 
exploitatie het 
Schaatsen aan 
zee project. Op 

het voorlopig toch onbebouw-
de Van Fenemaplein met een-
voudige hulpmiddelen een 
vijver aanleggen. In de zomer 
te bevaren met elektrische 
bootjes, in de winter middels 
een koelinstallatie om te to-
veren tot een ijsvloer. Het te 
bouwen theehuis wordt dan 
koek-en-zopie. 

En dan het Brandarisgevoel. 
Het gevoel van veiligheid, dat 
mij altijd overvalt wanneer ik 
op een van onze eilanden ben 
en bij het vallen van de avond 
de vuurtoren zijn lichtbundels 
over de nietige mens en zijn 
behuizing uitstrooit. Waarom 
niet in Zandvoort een van zee 
afgeschermd ronddraaiend 
licht op de top van de ge-
spaard gebleven Watertoren, 
die zelf tot een Romeins bad-
huis is omgebouwd?

Mijmeringen, neergeschre-
ven op een kladje. Eerst dacht 
ik dat briefje per flessenpost 
richting Zandvoort te stu-
ren om het tentoon te stel-
len in het fraai heringerichte 
Juttersmu-Zee-um. Maar 
hoeveel ambtenaren en poli-
tici zullen het dan onder ogen 
krijgen?
Nee, ik stuur het gewoon naar 
de krant. Want het is zo mor-
gen.

Tom Hendriks

Zandvoort: niet in 2025 maar morgen

Tom Hedriks                                                                               foto: Merel Jansson

Van Schaik Makelaar O.G.

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96

E-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

ZEER ROYAAL voormalig vierkamerappartement 
met uitzicht op BOULEVARD EN ZEE. Totale 
woonoppervlakte 100 m2 Eventueel garage ter 
overname in tegenoverliggend complex. Zeer 
ROYALE woonkamer met eiken parketvloer,
open haard en toegang naar het balkon 
op het westen met ZEEZICHT.
•  Luxe keuken met granieten blad en inbouwap-

paratuur
•  2 slaapkamers met toegang naar het balkon 

(oost en west)
•  LIFT in gebouw aanwezig

Vraagprijs  � 199.000,- k.k.

Dr C.A. Gerkestraat 49 roodBurg. van Fenemaplein 22/1

Zeer royale 30-er jaren hoekbovenwoning met 
L-vormige zonnige woonkamer van 36 m2 met 
open haard, open woonkeuken en 2 slaap-
kamers v.v. dakkapellen. Deze goed onder-
houden woning bestaande uit 2 WOONLAGEN 
beschikt over een GROOT BALKON en heeft 
een totale woonoppervlakte van ca. 100 m2 en 
VRIJ UITZICHT (geen overburen).
•  Vernieuwde badkamer met whirlpool, was-

tafelmeubel, wandcloset en designradiator
• Veel bergruimte in de woning aanwezig
• Geen servicekosten

Vraagprijs � 199.000,- k.k.

LUXE PENTHOUSE met een RIANT DAKTERRAS 
van 55 m2 en een afgesloten GARAGEBOX op de 
begane grond. Het penthouse is ruim opgezet 
(WOONOPP. 130 m2, excl. het zonneterras) en 
is gesitueerd in complex BREDERODE aan de 
rand van de Zandvoortse dorpskern. In en uit 
gaat u via de luxueuze entree op de begane 
grond; vanaf hier kunt u met de LIFT naar de 
bovenste etage alwaar het penthouse zich aan 
de oostzijde bevindt. U woont hier net buiten 
het centrum in het rustige deel van het dorp, 
maar nog steeds heeft u alle voorzieningen 
binnen handbereik.

Brederodestraat 8e  

Vraagprijs � 669.000,- k.k.

Voor de komende feestdagen 
kunt U altijd iets vinden  
bij Music Store Zandvoort
Bijvoorbeeld 
 
- uiteraard CD’s , klassiek, pop, metal, 
 Hollands etc.
- DVD’s, film, cabaret, muziek, 
 TV series etc.
- Games, ook hardware en accessoires
- Luisterboeken
- Boeken
- Kalenders 2008
- Posters
- Buttons
- Entertainment- Musical en Jetix bonnen
- Tickets voor diverse attracties, informeer!
- Beltegoed kaarten
- Wenskaarten
- Recordabels

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

en profiteer weer een jaar lang van vele aanbiedingen
ZandvoortPas 2008: Vraag nu uw nieuwe pas aan

Bowling of een  
diner in Sharky’s?

Dat de serie ‘Zandvoort over 25 jaar’ is aangeslagen is duidelijk. Ook Tom Hendriks, radiopresen-
tator bij ZFM, heeft een aantal overdenkingen op papier gezet. Hij gaat alleen niet 18 jaar vooruit 
maar blikt naar de nabije toekomst. Hieronder zijn epistel met bruikbare ideeën.
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Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
Geldig vanaf heden t/m 31 december 2007
of zolang de voorraad strekt.

GELDT VOOR 
DE DAMES SERIES:
* CHIC
* DOUBLE COMFORT
* SENSATION
* HOT HIPS (LACE/LIGHT)

GELDT VOOR 
DE HEREN SERIES:
* ACTIVE
* LIVE
* SPIRIT

Toko Bintang Catering,
Indonesische en Global Kitchen

Evenementen, Party’s, Bedrijfsrestaurants, Privé, Kerst en Nieuwjaar.
Haltestraat 34 - 2042LN Zandvoort. Tel.: 023-5712800 / 06-52014060, tokobintang.nl.

Voor feestkleding/lingerie en
cadeautjes hoeft u niet ver te zoeken!

Bij inlevering van deze advertentie 10% korting 
op alle lingerie, luxe of basis BH’s A t/m DD cup

Rosarito, Gr. Krocht 20B, 
2042 LW Zandvoort 023-5715697

✃

De ondernemers  
wensen u  

een heel vrolijk

Kerstfeest!

50

Schoffies Kindermode
Haltestraat 2d
2042 LM  Zandvoort
Tel.: 023-5738047

Uitverkoop!
2 halen – 1 betalen!

ONZE KOELKAST IS GROTER 
DAN DE UWE!!!!!!!!!!!!!!!
Voor uw Kerstgebak is de uiterlijke bestel datum 
vrijdag 21 december vóór 11.30 uur.

Maandag 24 december en maandag 
31 december zijn wij geopend van 
9.00 - tot 17.00 uur.

ONZE KERST TIP:
* Dames/Heren portemonnee 
* Björn Borg bowlingbag
* Originele Van Bommel sokken

Grote Krocht 23 
tel: 023-5735002

Kerst, Kerst en
nog eens Kerst…

In- en verkoop
SIERADEN

(eigen ontwerp),
en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges 
en klokken.
Haltestraat 39 A, 2042 LK  Zandvoort
Tel: 023-5715574

Gratis tijdschriftenpakket
bij 2 Nivea producten.

Sparkling make-up vanaf € 3,99
 

Wij zijn 2e Kerstdag geopend
van 12.00- tot 17.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Kerst bij

Voor de 
feestdagen 
hebben wij
heerlijke 
wildpaté’s
nu met 
gratis saus!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Menu 1e Kerstdag 2007 €  62,50
Quatre Amuses

*** 
Gerookte heilbot met knoflookblini, langoustine,  

semi kreeftentartaar en pata negra
of

Semi kalfscarpaccio met truffels van ganzenlever,  
gerookte lamsrug en saus van chili-pompelmoes

*** 
Torteauxkrab en sjalottenbouillon met thijm en hamolie

*** 
Granité d’harvey wallbanger avec boerenjongens

*** 
Griet gebakken op witbrood met kingkrab-ragout en   

tonijnaubergine compote canneloni
of

Gebraden gemarineerde hertenrug met croquet van  
kalfszwezerik, stoof van eend en vanille met appel

*** 
Mini fondue van camembert en kruiden 

*** 
Amandel baba’s in amaretto en granny smith met  

witte chocoladesoep en frambozen
Voor reserveringen: 023-5716119 / info@tfaz.nl

Kerstbomen
diverse soorten

Kerststukken

Kerstplanten

  en natuurlijk

Natuur
insteek  materiaal

LET OP!!, t/m 16 December
TAX-FREE shopping festijn

BESPAAR 19% BTW!! *
10



Steel de show met ’n kaasplateau
Chèvre d’Or met

gratis pruimencompote
200 gr nu € 4,95

Hele maand december:
Uit eigen worstmakerij

Boerenham 200 gram € 3,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting op
onze kersttronen
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tesamen met een welkomstkado, 
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-
vertentie) plaatsen.

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - A.J. v.d. Molenstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Eerste 3 lessen € 75,-
(vraag naar onze voorwaarden)

Bel voor informatie
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

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 de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Autobedrijf	Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn 

gratis proefles voor kinderyoga 
locatie: Pluspunt, vrijdag begin 

16.00-17.00u, graag meenemen fles water

www.nympheia.com

Top	3!
3x 100 gram vleeswaren

Cornedbeef	+
Gebraden	Gehakt	+

Rauwe	ham
€	3,25

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting op
zwangerschapscursus
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527
Aanbieding voor 

ZandvoortPas houders:
Bij een menu een

gratis mousse toetje.Wij hebben zeer veel 
nieuwe  

artikelen binnen!
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend 

van 09.00 tot 22.00 uur

Het Harocamo 
Kerstmenu

Normaal € 29,50 
Voor pashouders € 27,50

2de kerstdag geopend, 
reserveer tijdig!

Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 13 t/m 26 december

5% korting 
op de nieuwe collectie lingerie!

Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

Alle ZandvoortPassen 
die vóór vrijdag  
21 december zijn  
aangevraagd, zullen 
voor 1 januari 2008 
worden bezorgd.
Uiteraard blijft uw 
ZandvoortPas 2007 
gewoon geldig tot  
en met 31 december!
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Vrijdag 21 december

VanKessel Live
aanvang 21.00 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

Vrijdag 14 december
Live muziek

The Soul singer
aanvang 22.00 uur

December Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
  2x Pangsit
  2x Kerry Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Tjap Tjoy

* Chung Sik Kai Pin

* 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 *

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Tijdens de actieperiode 
15% korting
op alle Armani geuren!

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41, E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2008

van 24 december t/m 1 januari a.s. gesloten 

(vanaf 2 januari 2008 zijn wij weer geopend)

In verband met de feestdagen is het kantoor vanToneelvereniging Wim Hildering
speelt op vrijdag 14 en

zaterdag 15 december 2007 de klucht

“ Normaal? Hoe bedoelt u?”
in theater De Krocht 

Grote Krocht 41 Zandvoort

kaartverkoop v.a. 7 december bij de Bruna
Grote Krocht 18 Zandvoort of  

op de speelavonden aan de zaal.
Aanvang voorstelling 20.15 uur  Entreeprijs €7,-

Restaurant
De Heeren 

van Zandvoort

ZEESTRAAT 36 TEL. 023-5734001

DE HEEREN VAN ZANDVOORTRestaurant
De Heeren 

van Zandvoort

Beide Kerstdagen 
geopend!

Elke maand wordt door vinologe Judith van Gelder een bepaalde wijnstreek nader beschre-
ven. 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.

Bij Californië denken de 
meeste mensen toch di-
rect aan Los Angeles, San 
Francisco en Sacramento. 
En natuurlijk de prachtige 
Nationale Parken zoals 
Yosemite met zijn beroem-
de, enorm hoge en dikke 
Sequoia bomen die wel 
3000 jaar oud zijn en waar 
je met een auto doorheen 
kunt rijden! Ook Death 
Valley, het heetste en droog-
ste gebied van de V.S., is een 
grandioze ervaring. Je moet 
gewoon één keer in je leven 
in een woestijn hebben ge-
staan waar het bijna 50°C is 
en je van de warmte tegen 
de auto wordt gedrukt zo-
dra je deze uitstapt. Ja, wij 

hadden, zoals dat gebruikelijk 
is in Amerika, een auto met 
airco, dus dan is de overgang 
helemaal extreem.

Wijnhuis Jerry Lohr
Misschien niet direct het 
gebied waarbij je aan wijn 
denkt, maar toch produceert 
Californië zo’n 2 miljard liter 
wijn per jaar en staat daarmee 
op plaats vier waar het de wijn-
productie ter wereld betreft. 
Voor de maand december is 
de keuze uitgegaan naar een 
rode Californische wijn van 
het wijnhuis Jerry Lohr. Hij be-
sloot eind jaren ’60 in de wijn 
te gaan en kocht wijngaarden 
in de regio Central Coast van 
Californië. Deze regio ligt grof-

Alhoewel het mijn eigen beslissing is, schrijf ik mijn laatste 
wijnstukje voor de Zandvoortse Courant toch met pijn in het 
hart. Hopelijk heeft u, als lezer, de rubriek met evenveel ple-
zier gelezen als dat ik mijn passie, ‘de wijn’, beschreef. Of nog 
beter: heeft u lekkere wijnen gekocht en gedronken naar 
aanleiding van de aanbevolen wijnen.

weg langs de lange, grillige en 
schitterende kustlijn tussen 
San Francisco en Los Angeles. 
Hier vinden we enkele distric-
ten zoals Monterey, San Luis 
Obispo, Santa Cruz en Santa 
Barbara. 

Drooglegging
De weg waarlangs deze wijn-
bouwdistricten liggen wordt 
ook wel El Camino Real ge-
noemd, de Koninklijke Weg. 
Het is de route waarlangs de 
Franciscaner missionarissen in 
de 18e en begin 19e eeuw van-
uit San Diego trokken naar het 
noorden. Op hun tocht hadden 
ze wijnstokken bij zich en bij 
elke missiepost verrees een 
wijngaard. Het is dan ook niet 
toevallig dat de namen van de 
wijndistricten veelal beginnen 
met ‘San’ of ‘Santa’. De echte 
wijnbouw startte echter pas 
veel later, rond de jaren ’70 van 
de vorige eeuw. Dit had niet al-
leen te maken met de beruchte 
phylloxera, de druifluis waar-
over ik al eerder een stukje 
schreef, maar tevens met het 

uitroepen van de Prohibition 
in 1919. Deze ‘drooglegging’ 
in Amerika duurde tot 1933 en 
was een enorme klap voor de 
Californische wijnbouwers. 
Wijn mocht er niet meer ge-
produceerd worden, behalve 
voor religieuze doeleinden. Van 
deze uitzondering werd dan 
ook gretig gebruik gemaakt!

Veelzijdige druif Zinfandel
De Zinfandel druif is een van 
de meest voorkomende drui-
vensoorten van Californië. 
Inmiddels is uit DNA onder-
zoek gebleken dat Zinfandel 
en het Italiaanse druivenras 
Primitivo genetisch gezien 
hetzelfde druivenras zijn. 
Maar de wijnen die van deze 
rassen worden gemaakt, zijn 
toch heel verschillend. Dat ligt 
aan de manier van het verbou-
wen van de druiven en nog 
meer aan de manier van wijn 
maken. De Zinfandel is een 
zeer veelzijdige druif. Zo zijn 
er halfzoete White Zinfandel 
wijnen maar ook rijke, volle, 
rode Zinfandel wijnen. 

De Painter Bridge is een in-
tense wijn van oude stokken 
Zinfandel en jonge aanplant 
Shiraz. Hij heeft een krach-
tige maar fruitig cassis- en 
bosbessenaroma met een 
kruidige smaak van peper 
en wat kruidnagel. Ook het 
eikenhout, de vanille is zeker 
duidelijk terug te vinden in 
de smaak. Bij uitstek een wijn 
die gedronken moet worden 
bij vlees van de grill of stevige 
wildgerechten. Een lekkere 
wijn voor deze winter!

Wijn van de maand 
december: 
Painter Bridge – Californië, 
U.S.A. - 2005 (€ 7,50) Te koop 
bij Wijnhuis Heemstede 
aan de Zandvoortselaan 
165 bij station Heemstede-
Aerdenhout.

J. van Gelder (vinoloog)

Wijnstreek onder de loep: Californië
•	Het	Kerstmenu	ligt	ter	inzage	achter	de	bar
•	Kaarten	voor	de	Oud	&	Nieuwjaarsparty
 verkrijgbaar vanaf: 14-12-07

maak nu kennis met 

de reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak 

maken met onze reisadviseur 

Daniella Quaytaal, zij komt bij 

u thuis of op een andere loca-

tie, 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
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20
2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30    Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 
info@pluspuntzandvoort.nl 

Lunch
Iedere woensdag kunt u bij Pluspunt genieten van 
een gezonde maar vooral smakelijke lunch. Tussen 
12.00 en 13.00 bent u van harte welkom in onze 
foyer en kunt u in een gezellige ambiance lekker 
lunchen en andere mensen ontmoeten.
De prijs is 3,- 

high Tea op 2e kersTdag
Op 2e kerstdag organiseert Pluspunt haar jaarlijkse  
kerstmiddag voor iedereen die deze dag alleen 
thuis zit. In het nieuwe pand aan de Flemingstraat 
55 staat deze middag de engelse High Tea centraal. 
Verschillende soorten thee,  Sandwiches en  
hartige hapjes, cake, koekjes en bonbons. Muziek 
en een kerstverhaal maken deze dag compleet.  
De middag begint om 14.00 uur en kost 15 euro.
U kunt zich opgeven bij Pluspunt.

nieuwe openingsTijden jeugd-
honk chiLL ouT
Chill Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit 
groep 7 en 8 van het basis onderwijs. Vanaf januari 
is de Chill Out open op dinsdag en woensdag van 
15.00-17.00 uur en kunnen de tieners op de play-
station, lekker hangen op de bank, gebruik maken 
van een drietal pc’s met internet,  een spelletje 
spelen en kunnen iets te drinken halen. 
In de toekomst gaat het jeugdhonk ook diverse 
activiteiten (in samenwerking met de tieners) 
aanbieden en is er de mogelijkheid om huiswerk-
begeleiding te krijgen. 

danscaFÉ in ZandvoorT
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij 
Pluspunt een Danscafé. In het danscafé krijgt u alle 
gelegenheid om vrij te dansen en het geleerde in 
de praktijk te brengen.
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30 
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoor-
schrift.

ouderenadviseur 
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies 
en Informatie. 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  55
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte) 
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

MokuM in ZandvoorT
Vrijdag 21 december vanaf 14.00 uur de laatste 
Mokum in Zandvoort van dit seizoen. Met deze 
keer  Het Amsterdam Spel en een speciaal optre-
den van Carel Wanrooy.  Natuurlijk ontbreken de 
Amsterdamse hapjes niet dus kom deze middag 
gezellig naar Pluspunt.

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Witte	Veld	56	•	2041	GB	Zandvoort	
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk

HUTING & VAN DER MIJE
Postbus 306, 1800 AH Alkmaar

Tel. 072-511 8808 • Fax 072-511 5982

Administratiekantoor

Voor uw administratie.
Factureren, BTW - aangifte,

uw gehele administratie.

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

50 plus pagina  door Mitzi Maas
   50plus@zandvoortsecourant.nl

Nieuwsflitsen  van 100 jaar geleden
Zandvoortsche Courant

Officieel Orgaan der Gemeente en Bad-Courant
- Door Burgemeester en 

Wethouders is de heer C.A. 
Gerke, Arts alhier, geduren-
de het jaar 1908 belast met 
het verrichten der dood-
schouw in deze Gemeente

- In de Concertzaal van café 
Zomerlust geeft Zang-
vereeni ging ‘Kunst na 
Arbeid’ heden avond een 
uitvoering, onder directie 
van den heer W. Biele

- Alle kinderen der drie scho-
len alhier werden van-
wege Mevr. de Douair-de 
Fauvauge onthaald op St. 
Nicolaaskoek. ’s Middags 

G. oud 21 jaren, zonder vaste 
woon- of verblijfplaats

-  Tot vader en moeder in het 
Oude Mannen- en Vrouwen-
Gasthuis alhier zijn benoemd 
het echtpaar Jb. Koper

- Door Burgemeester en 
Wethouders is aan den 
heer J. Termes opgedragen 
het beschikbaar hebben 
van een paard met bijbe-
horend passend tuig, enz. 
benevens schelpenkar en 
een voerman, ten dienste 
der Gemeente-reiniging en 
Gemeentewerken, geduren-
de het jaar 1908

werd vacantie gegeven

- Door Burgemeester en Wet-
houders is Woensdag j.l. 
aanbesteed de leverantie 
van brandstoffen, voor de 
verwarming der gemeente-
gebouwen gedurende het 
jaar 1908. Aan mej. de Wed. 
J. Kapteijn is opgedragen de 
leverantie van steenkolen, 
grof, voor fl. 1,18 per H.L. en 
korte turf voor fl. 0,65 per 
100 stuks

- Door de politie alhier is we-
gens landlooperij aange-
houden en gevankelijk naar 
Haarlem overgebracht F. v. 

Het geheim van de kok
Wordt u al lichtelijk nerveus als u straks met Kerst moet koken 
voor 10 gasten? Hans Meijer niet. Hij kookt voor gemiddeld 
450 gasten. Elke dag! En hij draait er zijn hand niet voor om.

35 Jaar geleden sollici-
teerde hij bij het Huis 
in het Kostverloren 
(HiK), omdat de werk-
tijden beter aanslo-
ten bij een normaal 
gezinsleven. Nu zit 
hij ’s avonds gezellig 
thuis bij zijn gezin en 
eet alles wat de pot 
schaft. Hans heeft 
geen speciale voor-
keur, hij vindt alles 
lekker.

Na 20 jaar HiK, werd 
hij chef-kok bij het 
Huis in de Duinen 
(HiD). En nu kookt 
hij vanuit die keu-
ken voor: HiK, AG Bodaan en 
HiD en de aanleunwonin-
gen plus Huize Meerleven in 
Bennebroek. En twee maal per 
week voor Pluspunt. 

Kritische gasten
Hans heeft veel liefde voor zijn 
vak. Zijn kookkunsten worden 
alom geprezen. Is altijd alles 
naar wens? “Nee, soms krijg ik 
kritiek. Dan zijn bijvoorbeeld 

de snijboontjes te hard afge-
kookt. Beetgaar heet dat, maar 
mijn gasten prefereren toch 
zachtere boon-
tjes. Ik neem de 
kritiek heel seri-
eus. Het houdt me scherp.”

Keuzemenu’s
Zijn gasten kunnen kiezen 
uit twee menu’s, compleet 
met soep vooraf en toetje 

toe. Natuurlijk doet Hans dat 
niet alleen. Met zijn gedreven 
team van negen mensen be-
gint hij ’s morgens om acht 
uur aan de voorbereidingen 
voor die dag. Een dag van 
tevoren kunnen de gasten 
hun keuze kenbaar maken en 
weet Hans om uiterlijk 15.00 
uur wat hij de volgende dag 
voor ca. 450 mensen moet 
koken. De bestellingen voor 
vlees, vis en groenten worden 
doorgebeld, bijvoorbeeld 70 
kilo lof, 90 kilo aardappels. De 
volgende ochtend staat alles 
vers op de stoep. 

Een kijkje in de keuken
In zijn smetteloze keuken 
staan enorme pannen, braad-
sledes, ovens en koelcellen. Eén 
ervan is helemaal leeg. “Daar 
worden ’s morgens de toetjes 
in klaargezet”, vertelt Hans.
“Tegenwoordig staan er ande-
re gerechten op de kaart dan 
35 jaar geleden. De nasi, bami 

en macaroni, 
die toen echt 
niet konden, 

zijn nu heel gewild. Maar het 
meest populair blijft gebakken 
vis met bietjes. Zandvoorters 
zijn echte viseters.” En het 
geheim van de kok? Dat blijft 
geheim.

‘Huiskok’ Hans Meijer

Geen eenzame Kerst

Opa, zullen we naar 
de speeltuin gaan?

Het Nationaal Fonds Ouderenhulp organiseert voor het vijfde 
achtereenvolgende jaar kerstdiners. Landelijk krijgen ruim 
1.500 ouderen, die rond deze dagen wel wat gezelligheid kun-
nen gebruiken, een volledig verzorgd diner in kerstsfeer aange-
boden. Stichting Pluspunt Zandvoort is gevraagd om senioren 
uit te nodigen en tevens het vervoer en de begeleiding door 
vrijwilligers te verzorgen. 

In deze tijd van het jaar? Veel te koud! Of toch niet? Kent u 
het fenomeen ‘indoorspeeltuin’ al? Een indoorspeeltuin is een 
echte speeltuin, maar dan binnen. Er staan glijbanen, trampo-
lines, enorme klimtoestellen, trapauto’s en nog veel meer.

Vrijdagavond 21 december 
a.s. zijn ruim 80 senioren uit 
Zandvoort en Bennebroek te 
gast in het Van der Valk Hotel 
in Haarlem-Zuid. Pluspunt or-
ganiseert het kerstdiner sa-
men met Stichting Welzijn 
Ouderen Bennebroek (SWOB). 
De ouderenadviseur heeft de 
senioren geselecteerd en be-
naderd. Op deze manier krij-
gen zij de gelegenheid om, 
in een sfeervolle ambiance, 
anderen uit de buurt te ont-
moeten. Tijdens het diner 
wordt opgetreden door een 
koor en ook een kerstgedicht 

Voor de oudere jongeren (uit-
drukking uitgevonden door 
Van Kooten en De Bie) onder 
ons dé kans om eens languit 
in de ballenbak te liggen. Daar 
vindt niemand dat raar, mits 
je wel in gezelschap van een 
(klein)kind bent. En als u de 
schoenen uittrekt, mag u zich 
ook uitleven op het springkus-
sen.

De meeste indoorspeeltuinen 
zijn gesplitst in een gedeelte 
voor peuters en kleuters van 1 
tot 5 jaar en een speeltuin voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar. De 
speeltoestellen zijn op de leef-
tijden aangepast. Aan veilig-
heid wordt veel aandacht be-
steed. Een kinderparadijs, waar 
het als begeleider ook goed 

zal niet ontbreken. 

Kerstfeest in Pluspunt
Daarnaast  organiseert  Plus-
punt voor de derde keer op 2e 
Kerstdag een gezellige mid-
dag, bestemd voor iedereen 
die 2e Kerstdag met ande-
ren wil doorbrengen. In het 
Wijksteunpunt is vanaf 12.00 
tot 16.00 uur een mooi kerst-
verhaal, een toepasselijk stukje 
muziek en zang en natuurlijk 
een heerlijk buffet. Kosten be-
dragen €15. Geef u snel op! 
Telefoonnummer Pluspunt 
Noord: 57 40 330.

toeven is. Rondom de speel-
tuin staan tafels en stoelen, 
zodat u vanaf een strategisch 
punt uw kroost in de gaten 
kunt houden. Of een blaadje 
lezen uit de leesmap. Ook de 
inwendige mens hoeft niets te 
kort te komen. Behalve koek, 
snoep en limonade zijn er kof-
fie, thee, belegde broodjes en 
snacks verkrijgbaar. 

In de buurt van Zandvoort 
zijn diverse indoorspeel-
tuinen: Het Speelkasteel in 
Hoofddorp, Raceplanet for 
kids in Amsterdam-Sloterdijk 
en Chimpie-Champ in de oude 
bloemenveiling in Aalsmeer. 
Entreeprijzen liggen rond de 
zes euro. Wellicht een tip voor 
de komende kerstvakantie?

“Kritiek houdt 
me scherp”

De ballenbak van indoorspeeltuin Chimpie-Champ
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Residence Cocarde 12 luxe
appartementen

en
2 penthouses

Zeestraat 54
2042 LC  ZANDVOORT
Tel. : 023-571 41 65
Fax. : 023-573 59 51
Website:  http://www.debiase.nl
E-mail : info@debiase.nl

Zeestraat 54
2042 LC  ZANDVOORT
Tel.:        023-571 41 65
Fax.:      023-573 59 51
Website: http://www.residence-cocarde.nl
E-mail:    info@debiase.nl

Hypotheek
Rabobank
Nieuwbouwpakket
Zuid - Kennemerland
Tel: 023-512 03 40

Op een unieke locatie aan de Hogeweg,
grenzend aan het centrum van
Zandvoort, maar toch rustiggelegen,
wordt appartementencomplex
“Residence Cocarde ” gesitueerd.  Het
appartementencomplex is ontworpen
door Remo De Biase. Schuin tegenover
deze locatie bevinden zich de sfeervolle
Poststraat en Oranjestraat die
rechtstreeks het hart van Zandvoort
binnengaan.

Het betreft een project van 12
appartementen en 2 penthouses, allen
voorzien van een eigen parkeergarage.

De appartementen zijn zeer ruim van
opzet met woonoppervlaktes vanaf 105
tot 176 m2 excl. ruime balkons, allen op
de zuidzijde met uitzicht op de duinen
en de dorpskern.

Een luxe en vooral complete afwerking
van paneeldeuren, badkamer,
tegelwerk, etc.

Variaties in indeling van uw
appartement zijn mogelijk.

Uiteraard is het complex voorzien van 2
liften en een videofooninstallatie bij de
zeer mooi afgewerkte entree.

Prijzen      appartementen     vanaf
€ 390.000,- v.o.n.
Parkeerplaats in de ondergrondse
parkeergarage € 30.000,- v.o.n.

BOUWVERGUNNING REEDS VERLEEND
START BOUW GEPLAND MAART 2008
GEPLANDE OPLEVERING DECEMBER 2009

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  ZANDVOORT
Tel.:        023-571 57 15
Fax.:       023-571 57 47
Website: http://www.cvl.nu
E-mail:    info@cvl.nu

Vooraanzicht Hogeweg

Aanzicht Zuidgevel

www.residence-cocarde.nl
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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:

Voetbal  (Zondag)

SV Zandvoort krijgt te weinig na harde wedstrijd

Erg hoogstaand was het alle-
maal niet. Bij afwezigheid van 
trainer Berry Buytenhek was 
het de inval-coaches er alles 
aan gelegen om een goed re-
sultaat te behalen. Veelal met 
‘werkvoetbal’ werd tegen-
stander Alliance bestreden 
maar een echte vuist heeft 
Zandvoort niet kunnen maken. 
Dat ook de gasten niet lekker 
in de wedstrijd zaten, bleek 
doordat Alliance pas in de ne-
gentigste minuut toesloeg. In 
een harde wedstrijd trok de 
scheidsrechter maar liefst ne-
gen (!) gele en één rode kaart 
(voor de Alliance-trainer na 
aanmerkingen op de leiding).

Paar kansjes
In de eerste twintig minuten 
van het eerste bedrijf konden 
de Haarlemmers, gesteund 

door een redelijk straffe wind 
schuin in de rug, nog enige 
druk op het doel van Van der 
Wal zetten. De Zandvoortse 
verdediging hield echter stand 
en Zandvoort kon gaandeweg 
wat meer in het strafschopge-
bied van hun tegenstanders 
komen. Met name een hard-
werkende Billy Visser, die later 
tot ‘man-of-the-match’ werd 
uitgeroepen, kreeg een paar 
kansjes. 

Hard werken
Toen Zandvoort in de tweede 
helft de wind meekreeg, werd 
het direct een stuk gevaarlijker 
en moest de Alliance-doelman 
enkele keren handelend op-
treden. De druk die op het 
Haarlemse doel ontstond, werd 
niet door oogstrelend voetbal 
maar wel door hard werken 

De zondagvoetballers van SV Zandvoort hebben voor de zo-
veelste keer in deze competitie een wedstrijd in de allerlaats-
te ogenblikken verloren. In de negentigste minuut wist de 
Alliance-spits op onverklaarbare wijze de bal achter doelman 
Sander van der Wal te koppen.

verkregen. Op grond daarvan 
hadden onze plaatsgenoten 
zeker een doelpunt verdiend. 
Vlak voor tijd sloeg het nood-
lot voor Zandvoort weer toe. 
Een corner werd Zandvoort 
opnieuw fataal. Van der Wal 
geraakte niet bij de bal en val-
lend op zijn knieën kon de spits 
van Alliance zijn hoofd (per on-
geluk?) tegen het leer krijgen. 
Zandvoort was verslagen.

Oppassen geblazen
Door het gelijke spel van BSM 
thuis tegen De Brug (2-2!), 
komen de onderste regio-
nen voor SV Zandvoort akelig 
dichtbij. Het verschil met de 
nummer drie van onderen, 
BSM, is nog maar drie punten. 
Komende zondag, ijs en weder 
dienende, gaat SV Zandvoort 
naar De Brug (aanvang 14.00 
uur) voor de laatste wedstrijd 
voor de winterstop, die dit jaar 
duurt tot 12 januari. Het zou 
een mooi kerstcadeautje zijn 
als Buytenhek en zijn mannen 
met een paar punten terug 
naar Zandvoort zouden kun-
nen komen!

Zaterdag
De zaterdagvoetballers speel-
den door de algehele afgelas-
ting op zaterdag, een oefen-
wedstrijd tegen  Castricum. 
Deze ging met 2-4 verloren. 
Het elftal van Pieter Keur 
speelt zaterdag om 14.30 uur 
uit tegen Marken, een serieuze 
wedstrijd tegen een ploeg die 
in de ‘winning mood’ is. 

Volleybal
Gemeenteambtenaren 
geven goed voorbeeld

In een recreatieve poule en 
een meer prestatiegerichte 
poule werd gestreden om 
de prijzen. De gemeente 
Zandvoort deed mee met 
een team in beide catego-
rieën. Uit Zandvoort namen 
voorts deel twee teams van 
Kenamju, een team van 
Sporting OSS en een fami-
lieteam Van der Moolen. 
De teams van de gemeente 
Zandvoort en Kenamju star-
ten ‘s ochtends vroeg met 
een champagneontbijt . 
Sportwethouder Gert Toonen 
was positief verrast door de 

Afgelopen weekend gaven Zandvoortse ambtenaren het goe-
de voorbeeld door voor het 30e achtereenvolgende jaar een 
volleybaltoernooi in de Korverhal te organiseren. Een keur van 
teams uit Noord-Holland kwam naar Zandvoort om het voor-
schrift van minimaal 30 minuten per dag intensief bewegen, 
aanzienlijk te overschrijden.

inzet en het enthousiasme 
waarmee de wedstrijden 
verliepen. Na afloop reikte hij 
aan alle teams een prijs uit. 
Vanwege het lustrum en om-
dat de gemeente Zandvoort 
beleid voert om actief bewe-
gen te bevorderen, kregen 
alle teams ook een nieuwe 
volleybal!

Sporting OSS behaalde een 
mooie tweede plaats in de 
prestatiegerichte poule en 
het tweede team evenaarde 
die prestatie in de recreatieve 
poule.

Futsal

Moeizame winst ZSC’04 op Geel Wit

De ploeg van Paap kwam 
nogal stroef uit de startblok-
ken. De openingstreffer ging 
naar Geel Wit, maar keeper 
Sander van der Wal maakte 
snel daarna de gelijkmaker. 
De Zandvoorters namen ver-

volgens een voorsprong, met 
onder meer een enorme ‘pe-
gel’ van Mark Hoppe. ZSC’04 
leek gemakkelijk uit te kunnen 
lopen. Met fraaie doelpunten 
van Nick Post en Bas Lemmens 
stond het snel 6-2.

Vorige week waren de niet aanwezige spelerspasjes van de 
bezoekers de boosdoener voor het niet doorgaan van de wed-
strijd tussen ZSC’04 en De Stal. Deze week kwam Geel Wit 
langs, maar ZSC’04 had grote moeite met de Haarlemmers. 
Opvallend was dat coach Marcel Paap de niet opgekomen 
scheidsrechter verving en dat zeer integer deed.

Daarna verslapte ZSC’04 
behoorlijk waardoor Geel 
Wit kansen kreeg en die ook 
benutte. Het leek wel alsof 
onze plaatsgenoten ineens 
stil stonden, want plotseling 
was het 6-6. Door twee goede 
doelpunten van Jordi Joachim 
van Zandvoortse zijde, werd de 
winst alsnog beklonken met 
uiteindelijke 8-6 op het score-
bord. “Het was inderdaad bij 
6-6 een slappe hap”, aldus Van 
der Wal na afloop, “maar goed, 
we hebben weer gewonnen.” 

Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 
 Notarissen
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zeemeermin, viskar
Kerstactie:
Bloemsierkunst Jef 
& Henk Bluijs
Café Neuf
Corry’s Kaashoek
Etos
Hema Zandvoort
Herenkapsalon 
Ton Goossens
Juwelier Jim Draaijer
Kroon Mode
P.  van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Rosarito 
Schoffies Kindermode
Shanna’s Shoe Repair 
 & Leatherwear
Take Five
Toko Bintang

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor  
 K. Willemse
Asian Delights
Bertram & Brood
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Heeren
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Huting & van der Mije
IJzerhandel Zantvoort
Music Store
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
Nobles
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Printing People
Sailfish Reclame
Star Travel Reisburo
St. Vrienden v. 
 Nieuw Unicum
Toneelver. Wim Hildering

Autosport
Jan Lammers in Porsche RS Spyder

Lammers gaat hoogstwaar-
schijnlijk voor de Zwitser Freddy 
Lienhardt uitkomen, die met 
zijn team Lista-Horag Racing 
een RS Spyder gaat inzetten. 
Het Zwitserse team heeft de 
24 uur van Le Mans niet op het 
raceprogramma staan, maar 
voor deze race heeft Lammers 
“een aantal interessante aan-
biedingen” ontvangen waar hij 
rustig over nadenkt. 

Einde oefening 
Racing for Holland
Nu Lammers waarschijnlijk 
voor het team van Lienhardt 
gaat uitkomen, betekent dat 
het doek zal vallen voor Racing 
for Holland, het team waar-
mee hij sinds 1999 begon. Hij 

boekte successen in Le Mans 
voor het niet meer bestaande 
FIA Sportscar-championship, 
waarin Racing for Holland in 
2001 de titel won. Het bedrijf 
in Katwijk gaat door met de ac-
tiviteiten in de Samsung BMW 
130i Cup en met de activiteiten 
rondom het A1 Team Nederland. 
Verder is er nog capaciteit voor 
andere activiteiten in opdracht 
van derden.

Nationale races
Het komende seizoen zal Jan 
Lammers, naast de zes LMS-
races en Le Mans, ook weer 
meedoen aan de nationale 
Samsung BMW 130i Cup. Verder 
zal hij te zien zijn tijdens de 

Als alles goed gaat zal oud-
Zandvoorter Jan Lammers 
volgend jaar met een Porsche 
RS Spyder uitkomen in de 
1000-kilometerraces van de 
Le Mans Series (LMS) en ook 
de 12 uur van Sebring gaan rij-
den. “Ik ben voor 95 procent 
rond”, aldus de routinier. 

De ‘Fünf Stunden von Ochersleden’                                                  foto: Chris Schotanus

Duitse ADAC GT Masters in 
een exotische Lamborghini met 
Marius Ritskes. “In die serie heb 
ik afgelopen jaar al een race ge-
reden en dat is heel goed beval-
len”, aldus Lammers. Door deze 
ontwikkelingen heeft hij meer 
de tijd voor zichzelf zonder dat 
hij zich druk hoeft te maken 
over de problemen van een ei-
gen sportwagenteam. Lammers 
was altijd van november tot au-
gustus bezig om de budgetten 
voor onder meer Le Mans rond 
te krijgen, maar nu verkeert de 
oud-Zandvoorter in de situatie 
dat, wanneer hij op het circuit 
komt, hij direct kan instappen. 
“Dat is wel zo prettig”, geeft hij 
ruiterlijk toe.

Sport kort:

Promotie jeu de boulesers
Liesbeth en Ab Reurts van Jeu de Boules Zandvoort, hebben pro-
motie naar de derde klasse bereikt na het Doubletten Toernooi 
van de Nederlandse Jeu de Boules Bond, afdeling Noord- en 
Zuid-Holland. Zij zijn het eerste wedstrijdteam van de vereni-
ging dat promotie af heeft gedwongen. In het toernooi, dat drie 
maanden duurde met in iedere maand één wedstrijddag, en 
waarin vijftien partijen gespeeld moesten worden, bereikten 
ze de tweede plaats in een poule van 16.
Nadat in april van dit jaar het nieuwe complex van Jeu de Boules 
Zandvoort werd geopend, kon de club zich aanmelden bij de 
bond en werden competitiewedstrijden mogelijk. Het echtpaar 
Reurts kan zich nu op gaan maken voor de nieuwe competitie 
die nu in de derde klasse gespeeld zal gaan worden. 

Nederlands Kampioen judo

Met het judoteam van Kenamju is onze jonge plaatsgenote 
Katinka Becker Nederlands Kampioen in de leeftijdsklasse tot 
17 jaar geworden. De wedstrijden voor de Nederlandse titel voor 
clubteams werden vorige week in de sporthal van het sport-
park Almelo afgewerkt. In 2006 was Topjudo Noord-Holland de 
sterkste bij de dames én de heren. In 2007 waren beide teams 
weer present in de eindstrijd, maar dit jaar ging bij de meisjes 
de titels naar Kenamju. ‘Onze’ Katinka moest in de finale judoën 
tegen de regerend Europese kampioene. Ondanks goed judoën 
verloor zij haar partij, maar de finalewedstrijd werd uiteindelijk 
met 3-1 gewonnen. 

Kerstcadeautje DTM 

De DTM organisatie heeft 
voor de racefans een mooi 
Kerstcadeautje in petto. Als 
u nú een ticket voor de 
race op Circuit 
Park Zandvoort 
bestelt, kunt u 
voor de prijs van 
de toegang op 
zondag, gratis op 
vrijdag en zaterdag het 
spektakel meemaken. Op vrijdag zijn de trainingen, gecombi-
neerd met training en races in het bijprogramma en op zaterdag 
de laatste training gevolgd door de kwalificatie. Natuurlijk zijn 
er op zaterdag ook races uit het bijprogramma. De actie loopt 
tot 31 december aanstaande. U kunt de tickets bestellen via 
www.dtm.com/tickets, www.eventim.de of via telefoonnum-
mer: 0049 1805 72 3000 (€ 0,14 per minuut).

Autosport

Furth en Fontijn 9e in Oschersleben

“We hadden het gevoel dat 
er meer uit de motor te halen 
was. Daarop hebben we sim-
pelweg de bougies vervangen 
en in de kwalificatie ging het 
voor het gevoel beter”, al-
dus Zandvoorter Peter Furth. 
Uiteindelijk waren Furth en 

Fontijn toch tevredenna afloop 
van de wedstrijd van afgelopen 
zondag. De tijden die de BMW 
M3 liet noteren zaten na de drie 
Porsches, tussen de vierde en 
de negende tijd in. “Dat biedt 
zeker wel perspectieven bij vol-
gende races”, aldus Furth. 

Tijdens de Dutch Winter Endurance Series hebben Peter Furth 
en Peter Fontijn afgelopen weekend voor de eerste keer met de 
BMW M3 gereden op het Duitse circuit van Oschersleben bij Mag-
denburg. Op zaterdag begonnen de beide Peters met het zoeken 
naar de maximale mogelijkheden van de BMW, maar het tweetal 
was toen nog niet tevreden over de motorische prestaties. 

De klasse waarin de BMW van 
de twee Peters rijden, is di-
rect de hoogste divisie. “Peter 
Fontijn nam de start voor zijn 
rekening en bij de eerste door-
komst lagen we zelfs tweede. 
In deze klasse rijden de Porsche 
GT3’s en die kunnen we ge-
woon niet bijhouden. Deze 
jongens zijn gewoon professi-
oneel uitgerust met interme-
diate banden. Die hebben wij 
niet en daarom moest ik de re-
genbanden helemaal aan gort 
rijden totdat ik op droog weer 
banden verder kon. Met een 
niet geplande pits stop verlies 
je nu eenmaal veel tijd”, aldus 
Furth na afloop.

Winnaar werd uiteindelijk Dirk 
Waaijenberg met een Porsche 
GT3, Furth en Fontijn werden 
negende in het totaalklasse-
ment. De volgende race is op 
6 januari in Zandvoort.

Porsche RS Spyder

Man-of-the-match Billy Visser probeert zijn tegenstander te passeren
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 SPOORBUURTSTRAAT 10                 ZANDVOORT
• Verzorgde tussenwoning met knus plaatsje en achterom
• Centraal nabij strand, centrum en openbaar vervoer gelegen
• Gezellige woonkamer met houten vloer, open keuken   
 met landelijke uitstraling en toegang naar het achterplaatsje
• Doucheruimte en 2 slaapkamers beiden met dakkapel,   
 gehele verdieping is v.v. een laminaatvloer
• Woonoppervlakte ca. 70 m2 

 CELSIUSSTRAAT 200                         ZANDVOORT
• Comfortabele bungalow met praktijkruimte gelegen in   
 een rustige woonwijk, nabij duinen en winkelcentrum
• Woonkamer met haard, keuken met toegang tot de   
 patio, 2 slaapkamers en een moderne badkamer
• Via de woning toegang tot de praktijkruimte met eigen   
 entree en parkeerplaats voor de deur
• Woonoppervlakte ca. 110 m2 

Vraagprijs � 359.000,-

Vraagprijs � 224.900,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 117                ZANDVOORT
• Verrassend en comfortabel 3-kamerappartement   
 (verbouwd naar 2) op de 7e verd. gelegen
• Woonkamer, moderne openkeuken, eetkamer, 
 lichte badkamer met douche en 1 slaapkamer  
• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Gebouw is v.v. een liftinstallatie
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

 MAX PLANCKSTRAAT 48                   ZANDVOORT
• Representatieve bedrijfshal van ca. 550 m2

• C.V. , krachtstroom, kunststof kozijnen met dubbel glas 
 en een keurig afgewerkte vloeistof dichte vloer
• Beg.grond: Showroomruimte ca. 60 m2, bedrijfshal 
 ca. 265 m2 v.v. overheaddeur, keuken, opslag en 
 toiletruimte
• 1e verd.: Magazijnruimte ca. 125 m2, bedrijfskantine ca.   
 25 m2 met keuken en C.V.

Vraagprijs � 519.000,-Vraagprijs � 895.000,-

 IR. E.J.J. KUINDERSTRAAT 11/11       ZANDVOORT
• Op de 5e etage gelegen, goed onderhouden 
 2-kamerappartement (v.h. 3 kamers) met zeezicht 
• L-vormige woonkamer met toegang naar het balkon 
• Grote berging en parkeerplaats in de onderbouw
• Het complex beschikt over een lift 
• Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbel glas
• Woonoppervlakte ca. 91 m2 (excl. ruim balkon)

Vraagprijs � 319.000,-

 KOSTVERLORENSTRAAT 61               ZANDVOORT
• Goed onderhouden vrijstaande 30er jaren villa in het   
 geliefde groene hart van Zandvoort gelegen
• De woning beschikt over 5 slaapkamers, studeerkamer,  
 een prachtige keuken en zeer royale living
• Achtertuin met diverse zonneterrassen, schuur, 
 zomerhuis, achter- en voorinrit en carport
• Woonopp. ca. 250 m2, perceelopp. 516 m2

99 % KANS DAT WIJ UW WONING KENNEN !

CENSE & VAN LINGEN AL BIJNA 40 JAAR UW  MAKELAAR !

Nieuwe prijs: � 185.000,- 



Wij wensen u allen heel gezellige Kerstdagen!

Geldig t/m zondag 23 december:

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Vezelwit,	je	eet	wit	maar	
	 het	is	bruin	€ 1.10
•	Appelbeignets	4	st	€ 4.95

Het team van 
Zandvoort Optiek 

wenst iedereen 
prettige feestdagen !

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Wij wensen u 
fijne feestdagen

1111

De Mannetjes
Sportschool 

3 maanden dicht

‘Wilden we net gaan 
afvallen na de feestdagen’

Zandvoortse 
Courant 

Actueel P3 Politiek correct
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Toneel P11 Kolder in De Krocht
Sport P22 Bridge uitslagen

Actueel P7 Gerard Hokke neemt afscheid

Vraag hem nu aan:uw ZandvoortPas 2008
zie pagina 12

2 januari - nieuwjaarsreceptie van 
gemeente Zandvoort.
Ook u bent van harte welkom!
In de gemeenteadvertentie leest u er meer over. 

24 en 31 december raadhuis ‘gewone’ 
werkdagen. De gemeentelijke organisatie 
sluit echter om 15.00 uur de deuren.  

Auto Strijder
ZandvoortDe Zandvoortse restaurants doen het goed komende kerst. De 

meeste restaurants die open zijn hebben nog maar beperkt 
plaats. Wel is het relevant of ze één kerstmenu serveren of dat 
ze ‘gewoon a la carte’ open zijn. Wij gingen voor u op zoek.

Restaurant De Heeren in de 
Zeestraat is twee dagen ge-
opend en heeft alleen a la carte 
mogelijkheid. De eerste dag is 
het restaurant volledig vol ge-
reserveerd maar voor de tweede 
dag zijn er nog een paar tafels 
vrij. Het enige jaarrond pavil-

een ieder wat wils. Filoxenia is 
vanaf 17.00 uur, ook kerstavond, 
geopend.

Grand café Danzee aan het 
Kerkplein serveert beide kerst-
dagen alleen een mooi menu. 
Op kerstavond is er wel de moge-
lijkheid om a la carte te eten. De 
tweede dag is bijna vol en voor 
de eerste dag zijn nog genoeg 
plaatsen beschikbaar. Brasserie 
Harocamo in de Kerkstraat is 
alleen de tweede dag geopend 
en serveert een kerstmenu 
met een keuzemogelijkheid 
in het voor- en hoofdgerecht. 
Het is gewenst om te reserve-
ren in verband met de ruimte 
en ZandvoortPas-houders krij-
gen een korting op de menu-
prijs op vertoon van de pas. De 
beide X-Mas dinnershows van 
Holland Casino Zandvoort zijn 
helaas volgeboekt. Volgend jaar 
eerder proberen want het is ze-
ker de moeite waard!

Restaurants doen het goed met Kerstmis

joen in Zandvoort, Take Five, is 
eerste kerstdag alleen ’s avonds 
geopend voor een mooi kerst-
menu en de tweede dag voor 
een kerstbrunch. De tweede dag 
is volledig vol en voor de eerste 
dag zijn nog een paar plaatsen 
vrij. Café Neuf in de Haltestraat 
is alleen de tweede kerstdag 
geopend en serveert een schit-
terend tien gangen menu waar 
chef-kok Jan Hoeboer zich vol-
ledig in kan uitleven. Neuf heeft 
nog plaatsen vrij maar rekent er 
wel op dat er, zoals meestal, veel 
‘last minute’ boekingen zullen 
komen. Het Griekse restaurant 
Filoxenia in de Haltestraat is ook 
beide dagen geopend. Gastheer 
Kostas heeft alleen een aange-
paste kaart gemaakt met voor 

ZONDAG 23 DECEMBER 2007
KERSTCONCERT
Alphens Kamerkoor CANTABILE 
o.l.v. Simon Stelling

Aanvang : 15.00 uur (kerk open 14.30 uur)
Locatie : Protestantse kerk
Toegang : gratis

Vraag hem nu aan:uw ZandvoortPas 2008
zie pagina 12

Tijdens de eindejaarsborrel van de Zandvoortse Courant kwamen alle 
medewerkers bijeen om  gezamenlijk het glas te heffen op alweer het derde jaar 
sinds de oprichting in februari 2005. Wij wensen u graag een heel fijne kerst toe. 
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Column

Het is alweer enkele jaren 
geleden. Van een vriendin 
uit Amerika kreeg ik kerst-
lichtjes. Nee, geen gewone. 
Gekleurde lampjes waren 
het. Zo walgelijk mogelijk. 
Als je op een knopje drukte 
gingen ze knipperen. Nóg 
een keer drukken en ze flits-
ten om toerbeurt. Een derde 
druk op de knop produceerde 
muziek: “Jingle bells, Jingle 
bells”. Drukte je een vierde 
keer op de knop dan kreeg je 
én muziek én knipperende 
lampjes. 
In opperste wanhoop nam 
ik het snoer mee naar de 
peuterklas. Prutste het in 
mijn miniboompje. Mét 
(ook) gekleurde ballen erin. 
De peuters keken ademloos 
toe. De knipperstand von-
den ze het mooist en bij het 
kerstmuziekje ging de hele 
klas dansen. Geweldig. De 
meeste tijd liet ik het geknip-
per maar uit.
Het cadeau heeft het niet 
lang uitgehouden. Er werd té 
veel op het knopje gedrukt. 
Tot grote ontzetting van ons 
allemaal gaf het snoertje de 
geest. Na twee kerstjaren ge-
knipperd te hebben! 
Ik moet er steeds weer aan 
denken als ik mijn boom 
versier. Een echte. Ja hoor. 
Gekocht bij de groothandel. 
Compleet verpakt in een 
net. Dat moet je noooooooit 
doen. Het kreng staat scheef 
in het emmertje. De top 
ontbreekt. Ja heus, we heb-
ben een boom zonder top. 
Van onderen is ‘ie kaal. Wat 
een wangedrocht die boom. 
Gestut met plankjes staat hij 
enigszins recht. Versierd met 
véél gouden ballen en slier-
tjes lijkt het nog wat. Als er 
een prijs komt voor de lelijk-
ste boom krijg ik die. Enfin. 
Ik ga toch eens op zoek naar 
gekleurde lampjes. Nostalgie. 
Snap je? Maar dan koop ik 
wel een échte kerstboom. 
Recht van tak en leden. Met 
een top waarop ik de piek kan 
planten. En dan doe ik er rode 
ballen in. Joepie. Krijg alweer 
zin in kerst 2008! Fijne dagen 
toegewenst, van…

Lienke Brugman

Foute 
kerstboom

Cartoon  Hans van Pelt

Waterstanden
december Hoog 

water
Laag 

water
Hoog 
water

Laag 
water

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

-
00.26
01.26
02.26
0 3 .1 5
04.01

-
05.38

20
21
22
23
24
25
26
27

07.24
08.25
09.30
10.26
1 0. 5 5
1 1 . 5 6
00.44
13.36

1 1 . 5 0
12. 49
1 3 . 4 8
1 4 . 3 8
1 5 . 2 6
1 6 . 1 8
04.48
1 7 . 5 5

19.56
20.50
21 .54
22.55
23.54

-
12.40

-

-
-
-
-
-
-

17.00
- 

Hoog 
water

Protestantse gem. Zandvoort Kerkplein. www.kerkzandvoort.nl
Ds. mr. J.W. Verwijs 
Zo. 23-12: 10.00 uur 
Ma. 24-12: 23.00 uur 
Di. 25-12: 10.00 uur 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht. www.aap-parochies.nl
Pastor D. Duijves 
Zo. 23-12: 10.30 uur (tevens pastor C. van Polvliet)
Ma. 24-12: 19.00 uur 
Ma. 24-12: 23.00 uur (tevens pastor C. van Polvliet)
Di. 25-12: 10.30 uur 
Di. 25-12: 15.00 uur ‘Kindje wiegen’     

Protestantse gem. Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout. www.Adventskerk.com
Ds. M.A. Smalbrugge 
Zo. 23-12: 10.00 uur 
Ma. 24-12: 22.00 uur
Di. 25-12: 10.00 uur 

RK Parochie Antonius & Paulus
Sparrenlaan 9, Aerdenhout. www.aap-parochies.nl
Zo. 23-12: Geen viering (zie Zandvoort)
Ma. 24-12: 21.00 uur pastores D. Duijves en 
C. van Polvliet
Di. 25-12: 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 39-1
2042 GE 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:
ZVO Verspreiders
www.zvo-verspreiders.nl 
06-1139 1478
(tevens nabezorging)

Uitgever:
Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.zandvoortsecourant.nl

Vervolg raadsvergadering

2e Editie Beachrun

Het artikel in de editie van vorige week in deze krant over de 
raadsvergadering krijgt in deze editie een vervolg. Vanwege 
tijd- en ruimtegebrek was het niet mogelijk om andere agen-
dapunten te verslaan. Ook is een tweetal zaken door elkaar 
gehaald en die dienen te worden gerectificeerd.

Vrijdag 21 december zullen de leerlingen van het Wim Gerten-
bach College deelnemen aan de Beachrun die door een aantal 
vierdeklassers is georganiseerd. Het is de bedoeling dat deze 
run een traditie voor alle scholen in Zandvoort gaat worden.

Bij de stemming over de be-
handeling van het initiatief-
voorstel van het CDA aan-
gaande de parkeerproblemen 
in de wijken Zuid en Duinwijk 
stemde alleen VVD-raadslid 
Belinda Göransson tegen. De 
overige VVD’ers wilden het 
voorstel na de commissiever-
gadering in januari over de 
Integrale Parkeervisie in de 
raad behandelen. Bij de stem-
ming over de direct te verho-
gen parkeertarieven stemden 
twee VVD-leden, Fred Paap 
en Fred Henrion Verpoorten, 
tegen de eigen motie. Het 
zodoende extra te fourneren 
geld zou nodig zijn om de aan-
besteding van de ondergrond-
se parkeergarage in het Louis 
Davids Carré niet te vertragen. 
Achteraf werd ons pas duide-
lijk dat de VVD-motie door 
Göransson werd ingediend en 
niet door Jerry Kramer. De titel 
boven het artikel, ‘Ongepaste 
actie’, was ietwat ongelukkig 
gekozen omdat de raadsleden 
het zo niet hebben bestem-
peld. De brief van wethouder 
Wilfred Tates was namelijk le-

Vorig jaar had tijdelijk burge-
meester Hester Maij de eer 
om de eerste Beachrun weg te 
schieten. Nu zal oud-directeur 
Gerard Hokke die eer hebben. 
Het zal de laatste officiële han-
deling van Hokke zijn voordat 
hij op 31 december aanstaande 
met pensioen gaat. De orga-
nisatie heeft openbare basis-
school De Duinroos bereid ge-

gitiem. Onze excuses voor het 
een en ander.

Grondexploitatie
Een motie van PvdA, VVD, 
OPZ en CDA, waarin gevraagd 
wordt om meer kaders te 
stellen voor de grondexploi-
tatieraming en de vestiging 
van de Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten (WVG) in het 
Middenboulevard gebied, en 
die vraagt aan de wethou-
der in de vergadering van 4 
maart met de stukken te ko-
men, werd door VVD-raadslid 
Jerry Kramer als meer dan 
een motie van wantrou-
wen richting college gezien. 
Wethouder Marten Bierman 
kon zich echter wel in de mo-
tie vinden en zegde tevens toe 
om enkele zaken rondom de 
Middenboulevard, die in beslo-
tenheid zijn besproken, voor te 
dragen om vrijgegeven te wor-
den. Zowel het voorstel over de 
grondexploitatie als de motie 
werden aangenomen nadat 
de wethouder had beloofd de 
inwoners periodiek te infor-
meren via een nieuwsbrief.

vonden om met alle leerlingen, 
circa 150, deel te gaan nemen 
aan deze tweede editie. Het 
wordt dus een spektakel van 
bij elkaar ongeveer 300 lopers. 
Ouders en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom 
om de atleten aan te moedi-
gen. De start is vrijdag om 
09.30 uur voor het NH Hoteles, 
bij paal 64.750.

2

Kerkdiensten

WIJ ZIJN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)!

Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl
of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang 
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Sluitingsdata 

Sluitingsdata tijdens de feestdagen 
Week 52 - 2007
Advertenties : vrijdag 21 december 17.00 uur
Kopij : maandag 24 december 12.00 uur

Week 1 - 2008
Advertenties : vrijdag 28 december 17.00 uur
Kopij : maandag 31 december 12.00 uur

3

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor de zeer vele blijken van be-
langstelling d.m.v. kaarten, bloemen, telefoon-
tjes, persoonlijke gesprekken tijdens zijn ziekte 
en na overlijden van mijn man 

Evert van der Linden
Speciale dank voor de medische verzorging van 
dr. C. Jagtenberg en dr. Molenaar en de zeer ge-
waardeerde zorg van het personeel van Thuis-
zorg, zowel overdag als ’s nachts.

Onze allerliefste heeft afscheid genomen van hier

Hij was klaar

Nu onderweg naar daar

En van daar uit gaan we verder

ZWARTE JAN
25 jaar member CCN

honorary
Jan Molenaar

Haarlem, 22 januari 1944                                 Zandvoort, 13 december 2007

 

 Caty  Engel

 Sanne Molenaar en Arjen Schuiten

       Borus

A.J. v.d. Moolenstraat 72
2041 NG Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgehad.
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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)

Zingen voor het 
goede doel
Op zondag 23 december zingt 
het kamerkoor I Cantatori 
Allegri in het centrum van 
Zandvoort. Het kamerkoor is 
een groep geoefende zangers 
uit Zandvoort en omgeving, die 
al sinds jaren aan de vooravond 
van Kerstmis in Dickensiaanse 
stijl met elkaar meerstemmige 
Christmas Carols ten gehore 
brengt. Ook worden enkele 
Franse en Duitse kerstliederen 
gezongen. De opbrengst van 
de sponsoring door onderne-
mersvereniging OVZ en de col-
lecte gaat net als vorige jaren 
naar mensen (de stille armen) 
die door persoonlijke omstan-
digheden net tussen wal en 
schip dreigen te vallen en een 
financieel steuntje in de rug 
goed kunnen gebruiken.

Openlucht Kerstzang 
Kerkplein
Evenals andere jaren is maan-
dagavond 24 december om 
21.00 uur het Kerkplein, ter 
hoogte van Café Koper, ge-
vuld met warme klanken. 
Het Gemengd Zandvoorts 
Koper Ensemble, bekend van 
het zingen van levensliede-
ren, organiseert deze avond 
al voor de achtste keer. Ook 
dit jaar is de samenzang on-
der leiding van Minoeska Sas, 
de muzikale ondersteuning 
op piano van Henk Holsteijn 
en zang door soliste Sanne 
Mans. In de sfeer van Charles 
Dickens wordt een kerstreper-
toire gebracht, bestaande uit 
bekende en herkenbare klas-
sieke kerstliederen. Het terras 
van Café Koper is verwarmd 
en op het plein branden vuur-
potten. Iedereen is van harte 
welkom om mee te zingen. Er 
zijn liedteksten verkrijgbaar 
voor een symbolisch bedrag. 
De opbrengst gaat naar de 
Stichting Comité Bijzondere 
Hulp Zuid-Kennemerland, die 
de minder bedeelden in onze 
maatschappij bij staat. 

Ook met de Kerst
Uit de gespreksonderwer-
pen blijkt dat in december 
eenzaamheid voor veel bel-

lers een reden is om de SOS 
Telefonische Hulpdienst 
Haarlem te bellen. In tegen-
stelling tot veel andere instan-
ties zijn de vrijwilligers van de 
hulpdienst ook gedurende de 
feestdagen 24 uur telefonisch 
bereikbaar voor mensen die 
juist dan willen praten over 
hun zorgen, eenzaamheid of 
verdriet. Bellers hoeven geen 
naam te noemen als ze hun 
hart even willen luchten en 
kunnen rekenen op geheim-
houding. Het telefoonnum-
mer van SOS hulpdienst is 
023-5471471 eventueel is ook 
het landelijke nummer bereik-
baar op 0900-0767.

Kersttips
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. 
•Ook op tweede kerstdag kan 

je even een frisse neus halen 
tijdens een wandeling door 

 winterse duinen. De kerst-
wandeling duurt 1,5 uur en 
vertrekt om 13.00 uur bij de

 ingang van de Oase in 
Overveen. Informatie: Evert 
van het Schip, 0252-414 866.

•Op zaterdag 22 december is 
er in de Protestantse kerk, 
met medewerking van de   
Kinderen van de Kust, een 
musical ‘De piek vraagt zich 
af of Kerstmis bestaat’ aan-
vang 19.00 uur. Op kerst-
avond 23 december is er een 
kinderkerkdienst speciaal 
voor de kleintjes met een 
poppenkast, het kerstverhaal, 
zingen en muziek maken van 
19.00 tot 19.45 uur 

•Tenslotte heeft ook de 
Agathakerk op 24 december 
van 19.00 uur een kerstnacht-
viering voor jonge kinderen. 
Voor de allerkleinsten is het 
traditionele ‘Kindje wiegen’ 
op 1ste kerstdag, aanvang 
15.00 uur. Waar groot en 
klein een ‘kunstje voor het 
kindje’ mag laten zien. 

Vernieuwde Agatha kerk zet zijn deuren gastvrij open
De in 1928 gebouwde St. Agatha kerk heeft, na bijna 80 jaar, 
een interieurverandering ondergaan. Tijdens de vrije inloop 
op zaterdag 15 december werd er veel gebruik gemaakt om de 
kerk te bewonderen. Iedereen was het er unaniem over eens: 
het interieur van het kerkgebouw heeft een bijzondere maar 
ook een warme uitstraling gekregen. Het is een fraaie toevoe-
ging aan het culturele erfgoed van Zandvoort.

door Nel Kerkman

Zowel het parochiebestuur 
als de pastores Duijves en 
Van Polvliet waren zaterdag-
middag aanwezig om uitleg 
te geven en vragen te beant-
woorden over de aangebrach-
te vernieuwingen. Tevens was 
er om het uur een muzikaal 
intermezzo met Annelies 
Kole (harp), Michel Duijves 
(klarinet) en Hans Schnabel 
(vleugel). 

De St. Agatha kerk
De naam van de katholieke 
kerk en parochie is ontleend 
aan de heilige Agatha van 
Catharina op Sicilië. Zij stierf 
de marteldood in 251 on-
der vervolgingen van keizer 
Decius. De oude Agatha kerk, 
nu gebouw ‘De Krocht’, werd 
in 1854 gebouwd als eerste 
katholieke kerk in Zandvoort. 
Van de beelden die toen in de 
kerk stonden, is Madonna met 

De prachtig  
vernieuwde Agatha 
kerk heeft al vele 
nieuwsgierige 
bezoekers getrokken. 
Hiernaast een foto 
‘uit de oude doos’ 
van de Agatha kerk 
zoals die er in 1854 
uitzag.

Kind (zonder zilveren kroon) 
nog in de huidige kerk aan-
wezig, evenals het schilderij 
‘Christus aan het kruis’ van 
J.A. Kruseman. De nieuwe kerk 
(1928) kreeg een prominente 
plaats vlak naast de oude 
kerk en is een ontwerp van 
Pierre Cuijpers, kleinzoon van 
de architect die het Centraal 
Station van Amsterdam en 
het Rijksmuseum heeft ont-
worpen. 

Bouwstijl
Net als de oude Mariaschool 
aan de Koninginneweg, is de 
kerk gebouwd in de stijl van de 
‘Amsterdamse school’. Eén van 
de hoofdkenmerken van deze 
stijl is het gebruik van veel 
baksteen en het toepassen 
van versieringen in de gevels, 
in baksteen of gebeeldhouwd 
natuursteen wat ook in de 
Agathakerk is terug te vinden. 
Zo zijn de twaalf koppen van 
de apostelen boven de zuilen 

uitgehouwen in natuursteen, 
net als de sluitsteen van de 
apsis. De kruiswegstaties, de 
gebrandschilderde ramen, de 
glas-in-lood ramen en de in 
Venetiaans glas uitgevoerde 
mozaïeken in de schelpvor-
mige apsis en het Joseph 
altaar zijn ontworpen door 
de Haarlemse kunstschilder 
L.Th.C. Lourijsen. Verder komen 
de strakke lijnen in het multi-
functionele kerkgebouw door 
de vernieuwde belichting nu 
goed tot zijn recht.

Interieur verandering 
De houten stoelen (met ‘bil’ 
profiel) zijn door middel van 
een plankje en een ingenieus 
systeem aan elkaar gekoppeld 
en daardoor is de opstelling 
van de stoelen flexibel. Ook 
de ronde afsluitwanden zijn 
verrijdbaar en kunnen overal 
geplaatst worden. De glazen 
vitrinekasten met de zilveren 
kerkattributen hebben een 
betere plaats gekregen en 
komen met de bordeauxrode 
achterwand veel beter uit. In 
het middenschip ligt vloer-
bedekking waaronder vloer-
verwarming is aangebracht. 
Het zware stenen hoofdaltaar 
is bij het Joseph altaar gezet 
en met de nieuwe belichting 
vallen de schitterende mo-

zaikwanden nu veel 
meer op. Ook de ont-
moetingsruimte en de 
keuken hebben een 
opknapbeurt gekregen 
en het meubilair is ver-
nieuwd. De fraaie gla-
zen voordeuren geven 
de kerk een open karak-
ter en nodigt gelovigen, 
toeristen en toevallige 
bezoekers gastvrij uit 
voor een bezoek.

Vrijdag 21 december

VanKessel Live
aanvang 21.00 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41, E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2008

van 24 december t/m 1 januari a.s. gesloten 

(vanaf 2 januari 2008 zijn wij weer geopend)

In verband met de feestdagen is het kantoor van

Wenst iedereen fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2008!

Wij zijn maandag 24 december
en 2e Kerstdag geopend

Eerst naar Bluys
dan naar huis.

Woensdag t/m zondag 
vanaf 14.00 uur geopend 

Buureweg 5 - Zandvoort

Wij wensen u fijne Kerstdagen! 
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? Voor nabezorging of bezorgklachten:
bel 06-1139 1478 of 

mail info@zvo-verspreiders.n

Studio Total Care wenst al haar 
klanten hele fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2008.

Heel veel liefs,

Feikje, Laura & Sheila

Studio Total Care                                                                                     
Potgieterstraat 24                                                                                     
2041 PC Zandvoort                                                                                   
Tel: (023)-5719633 / 5712440

Wij wensen u fijne
Feestdagen en een
voorspoedig 2008

Wij zijn gesloten van 
24 december tot 4 januari
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Over 23 dagen is het feest in NH Hoteles!

Voor het derde jaar in successie organiseert de 
Zandvoortse Courant de verkiezing voor de Zandvoorter 
van het Jaar ‘nieuwe stijl’. Evenals vorig jaar heeft de 
gemeente Zandvoort haar medewerking verleend. 
De bekendmaking zal in samenwerking met NH 
Hoteles, tijdens een feest in de topzaal van dat hotel, 
plaatsvinden. Optredens zijn er te verwachten van het 
Mainstream Jazzcombo onder leiding van Zandvoorter 
Ger Groenendaal, waarschijnlijk met een optreden van 
de bekende Zandvoortse jazz-zangeres Sanne Mans, en 
het Zandvoorts Mannenkoor dat een dag later, samen 
met het Zandvoorts Vrouwenkoor, een traditie wil doen 
herleven. Dan zal namelijk in de Agathakerk een gratis 
Nieuwjaarsconcert worden verzorgd dat vervolgens 
weer jaarlijks op de agenda zal komen te staan.

Ontvangst
U wordt tussen 15.30 en 16.00 uur ontvangen met 
een hapje en een drankje, aangeboden door NH 
Hoteles. Tussen de muzikale optredens door zal bur-
gemeester Niek Meijer de Zandvoorter van het Jaar 
bekendmaken. 

Prachtig buffet
Na afloop zal voor een ieder die dat wenst een prachtig 
koud en warm buffet door de keukenbrigade (onder 

leiding van chef-kok Martin Hulshof) van NH Hoteles 
worden geserveerd. Op het buffet zal een keur van 
gerechten verschijnen. Aan het buffet zijn weliswaar 
kosten verbonden maar het is tevens een gelegen-
heid om gezellig met het gezin naar de bekendma-
king te komen en daarna deze middag af te sluiten 
met een geweldig buffet zoals NH Hoteles dat kan 
bieden. Gasten met een ZandvoortPas ontvangen een 
mooie korting van € 5 per couvert op de buffetprijs 
van € 29,50 per couvert. De ZandvoortPas-korting 
geldt voor maximaal 4 personen per pas. Speciaal 
voor kinderen tot 12 jaar is het Niño Happy Buffet 
en kost € 14,50. Daar geldt geen korting op met de 
ZandvoortPas.

Aanmelden
U bent van harte welkom als u de bon, die in deze 
en de komende edities van de Zandvoortse Courant 
staat, ingevuld terugstuurt. Uiteraard zijn er grenzen 
aan het aantal gasten dus zorg dat u er snel bij bent. 
Geeft u meteen even aan of u van de aanbieding van 
NH Hoteles gebruik maakt en samen met vele ande-
ren van het schitterende buffet wilt genieten.
De bekendmaking van de Zandvoorter van het Jaar: 
een schitterende gelegenheid om samen met het 
hele gezin te genieten in een super ambiance!

Op zaterdag 12 januari aanstaande zal in het NH Hoteles op feestelijke wijze de Zandvoorter van het Jaar 
2007 door burgemeester Niek Meijer bekend gemaakt worden. Het feest is voor iedereen gratis toegan-
kelijk en zal omlijst worden door een aantal optredens van Zandvoortse artiesten.

Ernst is de promotor 
van de Zandvoortse 
Reddings Brigade en 
is tevens actief lid van 
het Oranjecomité waar 
hij al jaren klaar staat 
om alles in goede ba-
nen te leiden.

Marcel is de initi-
atiefnemer van de 
Babbelwagen. Hij heeft 
hart voor het heden en 
verleden van Zandvoort 
en zet zich voor 100% 
in om de geschiedenis 
van Zandvoort levend 
te houden. 

Goede wijn behoeft 
geen krans. Heinde en 
ver is Klaas als dorps-
omroeper bekend en 
helpt altijd mee bij 
culturele activiteiten 
en bij liefdadigheids-
instellingen.

Aag heeft haar hart 
op de goede plaats en 
helpt waar ze kan. Voor 
de zieke en oudere me-
demens in Zandvoort 
staat ze altijd klaar en 
verblijd ze hen met een 
bezoek.

Lana heeft voor het 
tweede achtereenvol-
gende jaar mede de 
kar getrokken om fes-
tiviteiten in het dorp te 
organiseren tijdens de 
A1GP. Ook is zij actief bij 
het Oranjecomité en ze 
is een goede hulppiet.

Ferry is een enthousi-
aste jonge ondernemer 
en zet zich als initiator 
volledig in om het cen-
trum van Zandvoort 
met feestelijke mega 
markten gezelliger te 
maken. 

Ernst Brokmeier

Marcel Meijer

Klaas Koper

Aag Spierieus

Lana Lemmens

Ferry Verbruggen

Motivatie genomineerden Zandvoorter van het Jaar 2007
(in willekeurige volgorde)

Stemmen op de Zandvoorter van het Jaar 2007
De onderstaande 6 personen zijn door de lezers genomineerd voor de titel ‘Zandvoorter van het Jaar 2007’. Ook dit keer is uw stem belangrijk en kunt 
u door middel van onderstaande bon of via het e-mailadres jury@zandvoortsecourant.nl aangeven wie volgens u voor deze titel in aanmerking komt. 
We verzoeken u op de bon en ook op de e-mail uw adresgegevens op te schrijven. Tevens willen we nog onder uw aandacht brengen dat alleen uw stem 
meetelt als u in de gemeente Zandvoort woont, dus stembiljetten uit een andere plaats zijn bij definitie ongeldig. Tijdens een feest in het NH Hoteles 
op 12 januari 2008 wordt de ‘Zandvoorter van 2007’ bekend gemaakt.

Zandvoorter 
van het Jaar 2007 

Deze bon kunt u tot 
31 december 2007  inleveren 
bij de Zandvoortse Courant, 
Hogeweg 39-1, 
2042 GE Zandvoort.

Mijn keuze voor de Zandvoorter 
van het Jaar 2007 is:

1.

2.

3.

Mijn naam is:

Adres/postcode:

Telefoonnummer:

 Graag kom ik in aanmerking voor een 
uitnodiging om bij de uitreiking op 12 januari in 
het NH Hotel aanwezig te zijn met        personen.

 Deelname buffet met        personen.

Traditie wordt in ere hersteld

Onderwijs’beest’ verlaat Zandvoort

Bungalow in brand Mokum in Zandvoort 

Gezelligheid bij 
IJzerhandel Zantvoort

Op 13 januari aanstaande willen het Zandvoorts Vrouwenkoor 
en het Zandvoorts Mannenkoor een traditie nieuw leven in-
blazen. Naar goed gebruik, dat al weer een aantal jaren gele-
den ophield te bestaan, willen zij ieder jaar gezamenlijk een 
nieuwjaarsconcert verzorgen. De voorbereidingen zijn al in 
volle gang en het blijkt dat ook andere Zandvoortse koren een 
steentje bij willen dragen.

Hij kwam ruim dertig jaar geleden naar Zandvoort als tijdelijk 
docent Nederlands aan de Wim Gertenbach MAVO, kreeg een 
vaste aanstelling en zou er zelfs directeur worden: Gerard Hok-
ke, een volbloed docent stopt met lesgeven. Aan het einde van 
deze maand gaat hij stoppen met lesgeven en sinds hij deze be-
slissing heeft genomen, komen alle herinneringen en anekdotes 
weer naar boven. Hij zou er een boek over kunnen schrijven!

Vrijdag 21 december is Pluspunt weer Amsterdams getint.  In 
het gebouw aan de Flemingstraat vindt de laatste Amster-
damse middag ‘Mokum in Zandvoort’ van dit jaar plaats. 

Wie herinnert zich niet de 
sfeervolle concerten die ieder 
jaar door de familie Joustra 
aan elkaar werden gesproken? 
Die sfeer wil men weer terug-
hebben en het gaat gebeuren 
ook. Op 13 januari aanstaande 
zal het eerste nieuwjaarscon-
cert in de Agatha kerk worden 
gehouden.

De gemeente heeft een sub-

door Joop van Nes jr. 

Afgelopen vrijdag kreeg hij een 
afscheidsreceptie in de school 
waar zoveel herinneringen van 
hem liggen. Hij kreeg daar de 
eer die hem toekomt. “Toen ik 
die vrijdagochtend door col-
lega’s van huis gehaald werd, 
gingen pas de herinneringen 
leven. Niet alleen mooie her-
inneringen, ook zaken die mij 
diep hebben geraakt zoals de 
tijd dat er sprake was van het 
opheffen van de school, ik was 
toen nog maar net directeur. 
Daar heb ik zelfs slapeloze 
nachten van gehad. Maar ge-
lukkig hebben de goede herin-
neringen de overhand.” Hokke 
heeft alle onderwijsvernieu-
wingen van dichtbij meege-

Afgelopen dinsdagavond rond 
de klok van tien uur, kwam bij 

Carel Wanrooy is te gast, hij zal 
het Amsterdamse levenslied 
in volle glorie ten gehore bren-
gen. Met o.a. een Amsterdamse 
Hitmedley, met ‘Tulpen uit 
Amsterdam’, ‘Oh Johnny, zing 
een liedje voor mij’, en ga zo 
maar even door. Daarnaast 
zullen ook zeemansliederen 
gezongen worden. Zingt u 
mee? 

Ook wordt uw kennis getest 

De zaag- en boordemonstra-
ties van het merk DeWalt bij 
IJzerhandel Zantvoort is een 
groot succes geworden. Zelfs 
van buiten Zandvoort waren 
belangstellenden gekomen 
en profiteerden van de ge-
weldige aanbiedingen. Met 
een glas glühwein of een kop 
erwtensoep werden de gasten 

sidie ter beschikking gesteld 
maar volgens ingewijden is 
dat bedrag niet toereikend 
om een gratis concert te ver-
zorgen. De organisatie is dus 
naarstig op zoek naar extra 
sponsors om financieel niet in 
de problemen te raken en doet 
een beroep op de Zandvoortse 
inwoners én ondernemers om 
ze te steunen. Iedere bijdrage 
is meer dan welkom!

maakt maar zegt zelf dat er, 
met name de laatste tijd, bin-
nen de Zandvoortse school niet 
zo hard gewerkt werd om die 
door te voeren. “Ikzelf geef ei-
genlijk nog steeds op een con-
servatieve manier les. Ik vind 
dat het niveau van bijvoorbeeld 
de spelling en de grammatica 
van de Nederlandse taal op een 
te laag peil ligt. Daarom krijgen 
ze bij mij, ook in het vierde jaar, 
nog steeds rijtjes moeilijke 
woorden met betekenis te le-
ren. Het is zelfs een deelexa-
men hier op school.” Het gaat 
hem als neerlandicus ook aan 
het hart dat er tegenwoordig 
(te) veel de zogenaamde SMS-
taal wordt geschreven en hij 
laat een werkstuk zien waarin 
diverse voorbeelden staan.

de brandweer een melding bin-
nen van een binnenbrand in 

Hokke is zeer nauw betrokken 
geweest bij het behoud van de 
school en dus voor middelbaar 
onderwijs in Zandvoort. In de 
tijd dat er een grens werd ge-
steld voor levensvatbaarheid 
voor scholen (minimaal 240 
leerlingen), was het aantal 
leerlingen van de Gertenbach 
duidelijk onder de streep. “We 
hebben toen geprobeerd om 
via een fusie bij een scholen-
gemeenschap meer kans te 
krijgen om door te kunnen 
gaan. Dat heeft even geduurd 
maar uiteindelijk zijn we op-
gegaan in, wat tegenwoordig 
heet, de Noordzee Onderwijs 
Groep. Nu is het zo dat de ge-
meente Zandvoort ons niet 
meer weg zou willen hebben 
en gaan we zelfs denken aan 
nieuwbouw!”

Hokke kan nu tijd maken om 
samen met zijn vrouw te gaan 
reizen en van zijn kleinkinde-
ren te genieten. “Ik zal wel 
het contact met de leerlingen 
gaan missen. Die gaven altijd 
een positieve energie aan mij. 
Ze vroegen er wel wat voor te-
rug maar dat heb ik met heel 
mijn hart gegeven! Ik zal nog 
één ander ding missen: mijn 
fietstochten naar school. Als je 
door die duinen fietst is alles 
weer goed. Prachtige natuur 
en dan al die vogels die je te-
genkomt, schitterend”, zegt de 
man die in hart en nieren een 
vogelaar is.

Hokke gaat weg maar ik ben 
ervan overtuigd dat Zandvoort 
nog niet van hem ‘verlost’ is!
Gerard, geniet ervan. Je hebt 
het verdiend!

een bungalow van Center Parcs. 
Eenmaal ter plaatse sloegen de 
vlammen door de schoorsteen 
naar buiten, waardoor ook de 
dakrand vlam vatte. Het risico 
dat de brand zou overslaan 
naar naastgelegen bungalows 
bleef gelukkig beperkt omdat 
er vrijwel geen wind stond. Na 
een half uur was de brandweer 
de brand meester. Volgens oog-
getuigen zouden de gasten, die 
op het moment van de brand 
aanwezig waren in de bun-
galow, teveel hout in de open 
haard hebben gestookt. De 
brandweer kon dat echter niet 
bevestigen. Politieonderzoek 
zal meer duidelijkheid over de 
oorzaak moeten geven.

over de stad Amsterdam met 
het vraag en antwoord spel 
‘Hoe goed kent u Amsterdam?’ 
Al met al belooft het een ge-
zellige middag te worden. 

De entree bedraagt zoals al-
tijd slechts € 2, de middag 
begint om 14.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. Locatie is de 
Foyer van pluspunt Noord, 
Flemingstraat 55 (naast de 
Vomar).

warm gehouden. De ‘afkort-
wedstrijd’ met een zaagma-
chine werd gewonnen door 
Stephan Blom uit Zandvoort. 
Het was de bedoeling om een 
plank op 8 cm. af te korten. 
Degene die het dichtst bij die 
afstand was won. Blom had 
80,05 mm. Dichterbij is bijna 
niet mogelijk!

Gerard Hokke kreeg de eer die hem toekomt

foto Chris Schotanus
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Tot zaterdag nog vrij koud
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 2-3 3-4 4-5 5-6

Min -5 -3/-4 -1/-2 0

Zon 40% 45% 40% 30%

Neerslag 5% 5% 5% 10% 

Wind oost 3 zo. 3-4 zzo. 3 zzw. 4

Hogedrukgebieden weten 
ook de komende dagen nog 
van geen wijken en zorgen er-
voor dat de kou een stroperig 
karakter krijgt en niet pardoes 
het veld ruimt. Het accent van 
de hogedruk komt geleidelijk 
boven het oosten van Europa 
te liggen en dat houdt in dat 
we een meer zuidoostelijke 
stroming krijgen met aanhou-
dend koude aanvoer vanaf het 
‘onderkoelde’ continent.

De lucht is ook een fractie 
droger vanaf die kant, zodat 
de ruimte voor zonneschijn 
toeneemt. De rest van deze 
week blijft het dus licht 
winters weer en ook een be-
langrijk gegeven is dat het zo 
goed als zeker tot en met het 
aanstaande weekeinde droog 
blijft.

Zicht op een doorzettende 
winter is er, de schaatslief-
hebbers ten spijt, niet en 
richting Kerst wordt het eer-
der milder dan kouder, hoewel 
enige voorzichtigheid op z’n 
plaats is. We hebben al een 
paar koude nachten gehad 
de afgelopen tijd waarbij het 
bijna tot -5 graden kwam, zo-
als de afgelopen nacht, zeker 
richting de binnenduinkant. 
Deze koude nachten, waarin 
het zeker nog een keer 5 
graden kan vriezen tot aan 
de Zandvoortse boulevard, 
blijven nog even mogelijk de 
eerstkomende periode. Op 
vrijdag zal het wel lukken om 

op een enkele natuurijsbaan 
in de regio uit de voeten te 
kunnen.

Overdag geraakt het kwik 
steeds gemakkelijker boven 
het nulpunt, hoewel de fre-
quent schijnende zeer lage en 
zwakke decemberzon amper 
invloed heeft op die maxima.
Bovendien wordt het op 
enige hoogte warmer met 
de zuidoostelijke aanvoer en 
als er wat menging komt met 
de kou aan de grond kan het 
kwik zomaar tot 5-6 graden 
oplopen richting en in het 
weekeinde. 

Op de keper beschouwd is de 
configuratie der druksyste-
men, dus simpeler gezegd.. 
hoe de hoge- en lagedruk-
gebieden liggen, niet echt 
volop winters. Zo ontbreekt 
bij ons bijvoorbeeld de kou-
de-injectie in de bovenlucht 
door een met koude gevulde 
depressie bij Polen of richting 
Moskou en zo zijn er nog wat 
meer haken en ogen te noe-
men wat betreft de foute lig-
ging van die weersystemen.
Of Nederland ligt gewoon 
verkeerd en in wezen is dit 
ook zo, want vooral de af-
gelopen winters zagen we 
vrijwel voortdurend dat de 
koudste lucht via Noord-
Europa richting Oost-Europa 
en Balkanlanden werd afge-
vloeid.

weerman Marc Putto

Zin om 
subtropisch te 

zwemmen?

Touch of Class Beauty Salon

Kantoor Dierenbescherming naar Zandvoort verhuisd

Het is de naam van een par-
fum van het bekende merk 
Estée Lauder en ook de naam 
die Sally in Engeland aan haar 
eerste zaak gegeven heeft. 
June woont inmiddels 2,5 jaar 
in ons dorp en Sally nog maar 
sinds twee maanden.

Oppepper
In de salon wordt onder 
meer gewerkt met het merk 
Neoderma, een exclusieve 
lijn voor huidverzorging, die 
de ‘schoonheid terug naar de 

De twee afdelingscoördinato-
ren Tracy Payne en Jaquelien 
Veldhoven zijn blij met hun 
nieuwe werkplek in het die-

natuur’ brengt. Door het ge-
bruik van actieve kruiden en 
plantenextracten kunnen alle 
huidproblemen behandeld 
worden. Zeer speciaal is bij-
voorbeeld de Anagennesislijn, 
de biopeeling en de biolifting, 
een revolutionaire behande-
ling met een snelle, ware op-
pepper voor de vermoeide, 
gestresste huid en verjongend 
voor de oogleden. Ook zeer 
geschikt voor bruidjes (een 
dag voor de trouwerij) en na 
veel afvallen. June: “Voor elke 

rentehuis. “Het is niet alleen 
voor ons veel leuker omdat we 
hier dicht bij de dieren zitten, 
maar ook efficiënter en kos-

Het kleine zaakje aan de Haltestraat 15 (vergis u echter niet 
in de ruimte, want achterin zijn nog twee behandelkamers), 
herbergt sinds kort een nieuwe schoonheidssalon. De pittige 
en doortastende zusjes June en Sally (hun ‘roots’ liggen op Ja-
maica) durven het aan om in Zandvoort te starten met een 
zeer groot scala aan schoonheids- en massagebehandelingen 
onder de naam ‘Touch of Class’.

Afgelopen vrijdag is het afdelingskantoor van Dierenbescher-
ming Haarlem e.o. verhuisd van Haarlem naar Zandvoort. Het 
kantoor dat ruim tien jaar aan de Stuyvesantstraat in Haarlem 
huisde, is de spil van de Dierenbescherming. 

behandeling nemen wij aan 
de hand van vragen eerst de 
gezondheid en leefstijl van de 
cliënt door, inclusief eventuele 
medicatie. Uiteraard houden 
wij tevens rekening met mo-
gelijke adviezen van (huid)
artsen.”

Golden touch
Beide schoonheidsspecialistes 
zijn gekwalificeerd voor alle 
mogelijke gezichtsbehande-
lingen, alsmede manicure, 
pedicure, diverse soorten mas-
sages (de Zweedse totale bo-
dymassage van ruim een uur 
zal vast en zeker een heerlijk 
gevoel geven), visagie voor 
alle gelegenheden, tot zelfs 
het prikken van gaatjes in de 
oren aan toe. Sally en June (die 
voornamelijk Engels spreken) 
willen hun cliënten een ‘com-
fortable environment’ bieden 
in een salon ‘with the golden 
touch’! 

Ook op zondag
Touch of Class is op maandag 
gesloten. Dinsdag en woens-
dag is de salon geopend van 
10.30 uur tot 19.00 uur, don-
derdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.30 uur tot 20.00 uur en, 
heel uniek, op zondag kunt u er 
tussen 11.00 uur en 17.00 uur 
behandeld worden. Het adres 
is: Haltestraat 15, de dames zijn 
telefonisch te bereiken via de 
nummers: June, 06-48322029 
en Sally: 06-18830876. 

tenbesparend.” Het kantoor 
geeft o.a. pers- en publieks-
voorlichting over het werk 
van de dierenbescherming, 
coördineert de werkgroepen 
en voert de administratie. 

De Wit Haarlem Euromovers 
werkte belangeloos aan de ver-
huizing mee. “Fantastisch hè”, 
straalt Jaquelien, “dat geld kun-
nen we goed gebruiken voor 
de dieren!” Telefoonnummer 
en e-mailadres zijn ongewij-
zigd:023-534 3440, dierenbe-
scherming.haarlem@dbhaar-
lem.nl

Het afdelingskantoor is in 
verband met de verhuizing 
gesloten tot 4 januari. Voor 
spoedgevallen kunt u bel-
len met de dierenambulance 
023-524 6899.

De zusjes van beauty salon Touch of Class

De verhuizing naar Zandvoort
Donderdag en Vrijdag

Kerstkoopavond tot 21.00

8

Voor feestkleding/lingerie en
cadeautjes hoeft u niet ver te zoeken!

Wij zijn weer begonnen 
met de uitverkoop!
Rosarito, Gr. Krocht 20B, 

2042 LW Zandvoort 023-5715697

50

Wij wensen u een
Zalig Kerstfeest

Toko Bintang Catering,
Indonesische en Global Kitchen

Evenementen, Party’s, Bedrijfsrestaurants, Privé, Kerst en Nieuwjaar.
Haltestraat 34 - 2042LN Zandvoort. Tel.: 023-5712800 / 06-52014060, tokobintang.nl.

Wij zijn gesloten van
19 december t/m 10 januari 2008

Wij wensen u 
Prettige Feestdagen

Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49
www.mollieenco.nl Vrijdag 21 december

After Party
Play Back show

00.00 – tot 05.00 uur

Kerstavond, 1e Kerstdag en
2e Kerstdag geopend

van 23.00 – tot 05.00 uur

Wij wensen u fijne Feestdagen!

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461



11

Zandvoortse Courant • nummer 51 • 20 DECEMBER 2007

Kolder in De Krocht 

door Lienke Brugman
 
Een aantal spelers uit de jeugd-
toneelgroep was ingezet om 
het toneelstuk wat moderner 
en vlotter te maken. Niets ten 
nadele overigens van de ‘oude-
re’ spelers. Paul Olieslagers bij-
voorbeeld, al jarenlang bekend 
bij de Zandvoorters, maakte een 
mooie creatie van verpleger John 
de Leeuw. Bijgestaan door Aruni 
Schultz, één van de oud-jeugd-
leden, die met veel verve zijn 
hulp en verpleegster uitbeeldde. 
Zittend in de wachtkamer van 
een instelling die mensen van 
hun ‘tic’ moet afhelpen, waren 
beiden druk in de weer. 

U kunt zondag genieten van 
de warme klanken van mooie 
Christmas Carols zoals ‘Away 
in a manger’ en ‘In the bleak 
midwinter’. Verder bevat 
het programma o.a. het Ave 
Maria van Morten Lauridsen, 
het vijfstemmige ‘O beatum 
et sacrosanctum diem’ van 
Peter Philips en diverse jazzy 

Bent u met de feestdagen op 
wintersport of zit u lekker in de 
zon en weet u niet wat u met 
uw kerstpakket naar toe moet? 
Maar ook de thuisblijvers die 
tijdens de feestdagen iets ex-
tra’s voor hun medemens wil-
len doen, zijn uitgenodigd om 
hun kerstpakket te schenken. 
De werkgroep Diaconie van de 
St. Agathakerk in Zandvoort 
ontvangt met open armen 
uw kerstpakket en zij weten 

Volle wachtkamer
Liëndo Bos had de rol van de 
‘potloodventer’ de heer Stam. 
Hij hoefde alleen zijn regen-
jas maar open te doen (met de 
rug naar het toneel), om bij de 
bezoekers van de kliniek schrik 
of hilariteit te veroorzaken. 
Jeugdlid Nathalie Plantinga 
speelde op een grappige ma-
nier Ida Scholten, de mevrouw 
met een slangentic. Dana 
Neervoort had de moeilijke 
taak om de steeds maar lik-
kende mevrouw Lieshout uit 
te beelden. Maak daar maar 
eens een leuke creatie van! 
Ze deed het echter voortref-
felijk. Uiteraard mogen we 

Christmas songs! Ook worden 
enkele instrumentale inter-
mezzi uitgevoerd met werken 
van onder andere Vivaldi en 
Barlow.

De zangpartijen worden on-
derbroken door een aantal 
instrumentale nummers met 
wisselende instrumenten, 

als geen ander hoe blij meer 
dan 30 gezinnen uw gebaar 
waarderen. Een vriendelijk ver-
zoek: laat u de doos wel dicht 
want dat geeft natuurlijk veel 
leuker. Op donderdagmiddag 
20 december vanaf 14.00 uur 
en vrijdagochtend 21 decem-
ber vanaf 10.00 uur kunt u uw 
pakket in de St. Agathakerk 
aan de Grote Krocht afgeven. 
Namens de werkgroep heel 
hartelijk bedankt.

Het toneelstuk van Wim Hildering ‘Normaal? Hoe bedoelt U?’ 
zorgde weer voor veel lachsalvo’s. Het stuk werd op 14 en 15 de-
cember in De Krocht opgevoerd. Burgemeester Niek Meijer en 
echtgenote genoten zichtbaar van het optreden dat met veel 
elan werd opgevoerd door een verjongd toneelgezelschap.

Carolien Bluijs niet vergeten, 
die een geweldige koningin 
Wilhelmina neerzette. Met 
haar bekakte stem gaf ze 
onmogelijke opdrachten aan 
echtgenoot Van Buren. Deze 
zogenaamde baron (Peter 
Bluijs) vormde samen met 
freule Elly van Buren ( jeugdlid 
Martine Adegeest) het konink-
lijke gevolg. Ria Driehuizen 
speelde de dominante moe-
der van Hermannetje (haar 
zoon), die ze tot in haar te-
nen bemoederde. Martijn 
Olieslagers was op en top het 
verwende jongetje, knap om 
zo goed in je rol te blijven. Ina 
Vos was met haar matrozen-
kleding geknipt voor de rol van 
de stoere mevrouw Tromp, die 
gek is op alles wat met de ma-
rine te maken heeft. Kortom, 
een wachtkamer vol vreemde 
figuren. Het leverde lachwek-
kende situatie op waarmee 
het publiek zich kostelijk 
vermaakte. Uiteindelijk bleek 
verpleger John de Leeuw zélf 
de professor te zijn zonder dat 
iemand dat wist. 

Regisseur Ed Fransen heeft 
er weer een prachtige klucht 
van gemaakt. Decor, souffleur, 
licht, geluid, kapwerk en grime 
waren weer in goede handen 
van diverse medewerkers ach-
ter de schermen. Volgend jaar 
is het 60-jarig jubileum van 
Wim Hildering. Opgevoerd 
wordt dan het bekende to-
neelstuk ‘De Jantjes’. We 
wachten met spanning af.

bijvoorbeeld het stuk ‘The 
Winter’ van Wayne Barlow 
door hobo en piano en door 
fluit en piano het werk ‘La 
serenata’ van de Nederlandse 
19e eeuwse componist Johan 
Coenen. Medewerking wordt 
verleend door Sannie de Jongh 
(fluit) Theo-Hans Kuijvenhoven 
(hobo) en Maarten Koornneef 
(orgel).

Het concert begint om 15.00 
uur en de Protestantse kerk 
gaat om 14.30 uur open. De 
toegang is zoals altijd gratis. 
Na het concert is er een open 
schaalcollecte voor het fonds 
dat de restauratie van het 
Knipscheerorgel financiert.

“Sommige mensen zijn gezegend met een goed geweten, 
anderen zijn gezegend met een slecht geheugen.” 

Marco Termes
(gesponsord door Grand Café Danzee)

Spreuk van de week:

C U L T U U R

Buiten was het zondagavond zeer koud, maar binnen kon men 
zich heerlijk warmen aan het enthousiasme en de tropische 
klanken van het Coro Cantoro. Dit koor werd in 2002 opge-
richt door Jorge Martinez Galán, een van oorsprong geboren 
Cubaan die sinds 1997 in Nederland woont. 

Cubaanse klanken in De Krocht

Kerstconcert Classic Concerts

Kerstpakket over?

In het kader van de Kerkpleinconcerten treedt Komende zon-
dag het Alphense kamerkoor Cantabile op in de Protestantse 
kerk. Cantabile is een veertienkoppig koor dat hoofdzakelijk 
a capella zingt. Een aantal nummers echter wordt ook met 
orgel- of orkestbegeleiding gezongen. Het koor is in 1987 ont-
staan en staat sindsdien onder leiding van dirigent/organist 
Simon Stelling.

Het leek hem fantastisch om 
de liedjes, die hij uit zijn vader-
land had meegenomen, uit de 
monden van Nederlandse ama-
teurs te horen. Een deel van 
het uitgebreide en veelzijdige 
Spaanstalige repertoire schrijft 
hij zelf. Gestart werd destijds 
met tien zangers en thans 
bestaat de groep uit 64 zan-
gers die – zoals zij zelf zeggen 
– ‘zingen uit het hart’  en ‘het 
zonnigste koor van Nederland’ 
zijn. Het oudste lid is 73 jaar en 
het jongste 27 en er is een zeer 
hechte onderlinge band. De le-
den komen vrijwel allemaal uit 
Haarlem of Amsterdam, maar 
nieuwe leden uit de regio zijn 
van harte welkom. 

Dit voorjaar heeft een groot 
deel van het gemengde koor 
een reis naar Cuba gemaakt. 

Daar heeft men kunnen wer-
ken met het professionele koor 
‘Música Aurea’ uit Santiago de 
Cuba, waarmee meer dan acht 
concerten aldaar zijn gegeven. 
Ook zijn er in de legendarische 
EGREM Studio, samen met 
Cubaanse musici, opnames 
gemaakt voor de tweede CD. 
Men is hard op zoek naar spon-
sors voor zowel de uitgifte van 
de CD als voor het plan om het 
Cubaanse koor naar Nederland 
te halen vanwege de culturele 
en muzikale uitwisseling tus-
sen twee zo verschillende lan-
den.

Voor meer informatie over Coro 
Cantoro en de dirigent kan 
men terecht op www.galan.
biz of via e-mail: corocantoro@
hotmail.com. Hier kunnen ook 
optredens geboekt worden!

De cast van ‘Normaal? Hoe bedoelt u?’

Oprichter Jorge Martinez Galán heeft met ‘zijn’ Coro Cantoro afgelopen zomer
een reis door Cuba gemaakt

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
Geldig vanaf heden t/m 31 december 2007
of zolang de voorraad strekt.

GELDT VOOR 
DE DAMES SERIES:
* CHIC
* DOUBLE COMFORT
* SENSATION
* HOT HIPS (LACE/LIGHT)

GELDT VOOR 
DE HEREN SERIES:
* ACTIVE
* LIVE
* SPIRIT

De ondernemers  
wensen u  

een heel vrolijk

Kerstfeest!
Koude voeten??? 
ORGINELE SPAANSE SLOFFEN
NU € 7,95

Grote Krocht 23 
tel: 023-5735002

In- en verkoop
SIERADEN

(eigen ontwerp),
en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges 
en klokken.
Haltestraat 39 A, 2042 LK  Zandvoort
Tel: 023-5715574

Met leuke cadeau’s o.a.:
Gratis tas t.w.v. € 19,99 bij 3 Gliss Kür 

producten
Gratis Demaq expert t.w.v. € 3,49 bij 

een L’Oréal product 
Wij zijn 2e Kerstdag geopend van 12.00- tot 17.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Kerst bij

Verse ambach-
telijke soepen
uit de keuken 
van Fleur.
Diverse 
smaken,
kom gezellig 
proeven!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00
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Het personeel van HEMA Zandvoort  
wenst u allen 

FIJNE 
KERSTDAGEN

en 
GELUKKIG 

NIEUWJAAR
Maandag 24 december en maandag
31 december zijn wij geopend van

9.00 – tot 17.00 uur.

Hema – Raadhuisplein 1 - Zandvoort

Kerststukken

Kerstplanten

Insteekmateriaal 
natuur

en

Kerstgroen

Harocamo kerst keuzemenu.
Voorgerechten:

Garnalencocktail of  
Gerookte zalm of   

Carpaccio
*************

Hoofdgerechten:
Vistrio of   

Ossenhaaspuntjes met stroganoff saus of   
Hertenbiefstuk met rode port saus

*************
Nagerechten:
Tiramisu of   

Koffie met likeur 
*************

€ 29.50
Voor de kids hebben we natuurlijk ook een lekker menu 

met een heerlijk ijsje toe en een leuke verrassing.
€  9.50

Wij zijn 2de kerstdag geopend  
van 09.00 ‘s morgens tot zo laat de  
kerstman het toestaat.  
Reserveer tijdig! 1ste kerstdag gesloten.
Alle medewerkers van Harocamo 
wensen u fijne feestdagen en een heel 
bijzonder nieuw jaar toe.



Steel de show met ’n kaasplateau
Chèvre d’Or met

gratis pruimencompote
200 gr nu € 4,95

Hele maand december:
Uit eigen worstmakerij

Boerenham 200 gram € 3,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting op
onze kersttronen
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tesamen met een welkomstkado, 
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-
vertentie) plaatsen.

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - A.J. v.d. Molenstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

 ZandvoortPas gaat derde jaar in
Vanaf 1 januari zal er weer een nieuwe ZandvoortPas in omloop komen, de derde 
in successie. De pas, die bij veel Zandvoortse ondernemers voor behoorlijke kortin-
gen zorgt, is zeer populair onder de Zandvoortse inwoners. Niet alleen zij profiteren  
ervan, ook de ondernemers zijn heel enthousiast over 
de toenemende klandizie door de ZandvoortPas.

De ZandvoortPas is nu al bijna niet meer weg te denken uit het 
Zandvoortse leven van alle dag. Ook zijn er steeds meer onderne-
mers die zich aansluiten bij het concept: een korting of aanbie-
ding die voor een langere of korte periode geldt, in ruil voor een 
advertentie in kleur op de middenpagina’s van de Zandvoortse 
Courant tegen een gereduceerd tarief. 

Ook wordt er met regelmaat op deze pagina’s een aan de ZandvoortPas deelnemende ondernemer  
geïnterviewd om zijn bedrijf extra onder de aandacht te brengen van de lezers, alsmede om zijn  
aanbiedingen voor pashouders nog eens toe te lichten. 

Afgelopen jaren is al gebleken dat verschillende ondernemers samenwerken en met aanbiedingen komen 
die elkaar aanvullen. Dat maakt het er voor houders van de ZandvoortPas nog aantrekkelijker op.

Zandvoorters die hun pas willen verlengen, wordt aangeraden dat voor 21 december te doen, dan wordt 
namelijk gegarandeerd dat de nieuwe ZandvoortPas voor 1 januari in uw brievenbus ligt. Een verlenging 
van uw ZandvoortPas 2007 kost slechts € 5 en een nieuwe pas heeft u voor € 7,50. 

Bij elke ZandvoortPas wordt een ZandvoortPas balpen cadeau gegeven. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw 
favoriete aanbiedingen omcirkelen!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wij hebben ook 
een zeer grote

lampen collectie!
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
7 dagen per week geopend 

van 09.00 tot 22.00 uur

Het Harocamo 
Kerstmenu

Normaal € 29,50 
Voor pashouders € 27,50

2de kerstdag geopend, 
reserveer tijdig!

Alle ZandvoortPassen 
die vóór vrijdag  
21 december zijn  
aangevraagd, zullen 
voor 1 januari 2008 
worden bezorgd.
Uiteraard blijft uw 
ZandvoortPas 2007 
gewoon geldig tot  
en met 31 december!

Opheffingsuitverkoop
50% korting op alle artikelen

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Kortingen tot 50%
op alle topmerken!

Burg. Engelbertsstraat 94b – Zandvoort
7 dagen per week geopend 

Voor ZandvoortPashouders
10% korting op 
alle artikelen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Na vele verzoeken nogmaals: 

€ 25,- betalen en
voor € 50,- huren

De hele maand december
Niet in combinatie met andere acties

Mmmm……
EEN LEKKERE TRAKTATIE

BIJ BOEKING VOOR 
ZANDVOORTPASHOUDERS

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Wij wensen u
fijne Feestdagen

Bel voor informatie      
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Grote 
chocolade 
Kerstkransen
melk, wit of puur
Normaal € 4,95
Op vertoon van uw 
ZandvoortPas: € 4,50

Dealer van  Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Deze week 5% korting 
op onze kerstcollectie.

    Kerkstraat 38 Zandvoort 023 5732700
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Een gesprek met de exploi-
tanten Paula (43) en Nigel (46) 
Lancaster en hun filosofie over 
hun veelzijdig bedrijf, is heel 
boeiend. “Mensen geven ons 
hun belangrijkste en kostbaar-

ste bezit”, klinkt het in eerste 
instantie cryptisch uit de mond 
van Nigel. “Namelijk hun vrije 
tijd en dat dwingt ons tot goed 
gastheerschap” vult Paula aan, 
“wij willen een gezellige huis-

kamer bieden met veel moge-
lijkheden, zoals de fraaie shop, 
golfsimulator en ook vergader-
ruimtes. Van de golfbaan ma-
ken niet alleen honderden jaar-
kaarthouders en businessleden 
gebruik, maar ook veel greenfee 
spelers. Daarnaast is Golfclub 
Sonderland de vaste bespeler 
van de baan.” 

Uitdaging
Nigel: “Het grote voordeel van 
ons terrein is, dat het eigenlijk 
altijd bespeelbaar is. Als andere 
banen in de omgeving gesloten 
zijn door langdurige regenval, 
komt menige golfer -die elders 
lid is- bij ons nog aan zijn of 
haar trekken. Wij leiden ook op 
door middel van lessen voor het 
Golfvaardigheidsbewijs (GVB), 
dat in Nederland verplicht is 
om te mogen spelen, en daarna 
de registratie van de handi-
cap. In ons bestand staat 10% 
van de Zandvoortse bevolking, 
maar dat houdt tevens in dat 
90% nog niet golft. Dat is een 
uitdaging!” Aan de ca. 120 jeugd-
leden wordt ook veel aandacht 
besteed en door middel van de 
Jeugdsportpas kunnen veel ba-
sisscholieren een paar midda-

gen ‘ruiken’ aan deze sport.

Lekker eten
Daarnaast kan men bij OGZ 
ook terecht voor bedrijfsuitjes. 
Na een golfclinic, (zelfs een  
groep van 200 mensen is geen 
bezwaar, want er zijn liefst vijf 
golfprofessionals beschikbaar), 
waarin gezelligheid, enthou-
siasme en teamspirit voorop 
staan, kan men genieten van een 
voortreffelijke keuken. Maître Els 
Hesseling en de koks Serge Kross 
en Mark Dijk zetten u een heer-
lijke lunch, golfschotel (= een su-
blieme borrelhap) of diner voor. 
“Aan de kwaliteit worden geen 
concessies gedaan. Jongstleden 
oktober kon men hier terecht 
voor het lezersmenu van het 
Haarlems Dagblad en hieraan 
hebben zeer veel mensen gehoor 
gegeven. Onze doelstelling is 
volgend jaar november vermeld 
te worden bij de top honderd 
van het blad Lekker”, aldus Nigel. 
Het is beslist de moeite waard 
om de proef eens op de som te 
nemen en te reserveren voor De 
Serre of De Brasserie. Een bijko-
mend voordeel is dat men over 
voldoende parkeergelegenheid 
beschikt.

De negen holes golfbaan van Open Golf Zandvoort (OGZ), een 
authentieke Engelse ‘links course’, is pas drie jaar geleden aan-
gelegd in de oude Zandvoortse duinen. Het fraaie clubhuis, 
dat eind juni 2007 werd opgeleverd, staat op de plek van het 
voormalige terrein van voetbalclub Zandvoort ’75, evenals de 
verlichte en verwarmde drivingrange.

door 
Erna Meijer

Open Golf Zandvoort Sportief uitje 
Een nieuwe aanwinst voor nog 
meer ‘entertainment’ is een 18 
holes midgetgolfbaan. Ook hier 
gaat men voor kwaliteit, want 
alle holes zijn bekleed met kunst-
gras. Er wordt dus niet op kaal 
beton gespeeld , maar men kan 
dit letterlijk beschouwen als een 
‘puttinggreen met hindernissen’. 
Nigel: “Opa’s en oma’s worden te-
genwoordig vaak ingeschakeld 
als oppas voor hun kleinkinde-
ren en dit biedt dan een sportief 
uitje. Maar tevens kan er door 
volwassenen gebruik van ge-
maakt worden, bijvoorbeeld als 
onderdeel van een clinic.”

Bekendheid
Nigel Lancaster wil ook graag een 
lans breken voor meer samen-
werking tussen lokale bedrijven 
en vindt het absoluut noodzake-
lijk om de naamsbekendheid van 
Zandvoort te vergroten. “Vooral 
dit jaar heeft Zandvoort voorna-
melijk in de landelijke belangstel-
ling gestaan door het KLM Open 
Golftoernooi op de Kennemer 
en de A1GP. Dit moet en kan veel 
beter. Het is van groot belang om 
meer mensen naar ons dorp te 
trekken.”

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Uitsluitend op 21 december 
heeft de Music Store de volgende 
spetterende aanbiedingen:

CD van Trijntje Oosterhuis, 
Who’ll speak for love voor € 9,99

DVD Ratatouille voor € 14,99

Playstation 2 fifa 2008 voor € 34,99

op=op
-------------------------------------------------------- 
Vanaf heden exclusief bij 
Music Store verkrijgbaar:

xbox 360 console + 3 gratis spellen
en controller € 379,99 

Playstation 3, 40 GB harde schijf
+ 1 controller € 399,99

22 ,23 en 24 december 
open van 13.00-21.00

25 en 26 december 
open van 13.00-18.00

Bij besteding van 7,50 de cd van 
Jerry Given gratis. Op=op

---------------------------------------------------
Betaal 39,95 en je mag voor 39,95 huren, 

plus een keuze maken uit

Boek van Harry Potter en de relieken van de dood
Dvd  van Harry Potter order of the phoenix
Dvd  van Ratatouille

.: Op = Op :.

Kerst actie bij Videoland

10 weeKfilms huren Voor 12,50

elKe 2de dVd gratis huren

Presenteert:
Kerstavond 24-12-07:

Live: Eric & Quincy
1e Kerstdag 25-12-07

Live: The Soul singer
2e Kerstdag 26-12-07  

Live: Eric
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor 

het Kerstdiner

GOLFERS OPGELET ! 
- prijsverhoging greenfee 2008: 0% !
- onbeperkt golfen 2008: € 469,-  
   incl. GRATIS clinic        

(alleen bij nieuwe aanmeldingen vóór 31 dec. 2007)                 

GRATIS
Handicap
registratie

bij aankoop 3 
greenfees

Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, Zandvoort, tel 023-5715743

administratie@opengolfzandvoort.nl    www.opengolfzandvoort.nl    

Iets te vieren?

lekker eten op

niveau

OPEN VOOR IEDEREEN 
Open Golf Zandvoort

023-571 57 43
www.etenindeserre.nl
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Wenst u heel fijne Kerstdagen
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 

Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Ik geloof dat iedereen wel 
ergens in gelooft. Of het 
nou Sinterklaas, liefde op 
het eerste gezicht, leven 
op Mars of het bestaan 
van aliëns is, geloof is ge-
loof. Hoewel ik tijden heb 
gedacht de nuchtere mij-
zelf te zijn en heb ontkend 
dat ik ook maar ergens in 
geloofde, denk ik dat het 
tijd is om iets op te biech-
ten: ook ik geloof!  

Ik vond mijn geloof een 
aantal jaar geleden op 
het internet waar het 
open en bloot werd ver-
kondigd. Op een regen-
achtige zondagmiddag, 
toen mijn humeur zich 
ook vertaalde in een re-
genachtig zondagmid-
daghumeur, besloot ik 
het world wide web op 
te gaan in de hoop mezelf 
een beetje op te kunnen 
vrolijken. Daar trof ik al 
snel iets geweldigs aan: 
een lijst met een dertigtal 
zinnen die stuk voor stuk 
blij-makende momenten 
verwoorden. Wat dacht 
je van nachtelijke tele-
foontjes die uren duren, 
de radio aanzetten juist 
op het ogenblik dat ze je 
favoriete liedje draaien 
of mensen iets liefs over 
je horen zeggen. Voor mij 
zijn dit momenten om 
van te genieten.

Toen ik deze lijst had ge-
vonden, besloot ik hem 
dan ook direct uit te prin-
ten, in te lijsten en op te 
hangen aan de muur. Vlak 
boven mijn bed, zodat ik 
er elke ochtend eventjes 
naar zou kunnen kijken 
en met een goed humeur 
de dag zou beginnen. Ik 
sloeg een spijker in de 
muur en kon mijn geluk 
niet meer op toen hij 
eindelijk hing. Vanaf dit 
moment geloof ik  heilig 
in de lijst en vooral in het 
motto ervan: don’t worry, 
be happy!

Don’t worry, 
be happy

Column

… Yordi Tromp, 
21 jaar

Heb je ff …

Waar kennen we jou van?
“Ik werk ongeveer vijf jaar bij 
Kaashuis De Tromp Winkel, het is 
een familiebedrijf en ik ben er dus 
eigenlijk automatisch ingerold. Ik 
werk op dit moment ongeveer twee dagen in de week, op vrijdag 
en zondag. Ik vind het werk leuk om te doen, in principe is het 
hard werken maar je hebt leuk contact met alle klanten die in 
de winkel komen.” 

Wat doe je naast deze bijbaan?
“Naast mijn werk ben ik bezig met het afronden van mijn stu-
die. Ik zit in het 4e jaar van de opleiding Media & Informatie 
Management aan de Hoge School van Amsterdam. Verder ‘werk’ 
ik nog voor een muziekwebsite (JimmyAlter) waarvoor ik twee 
keer in de maand naar concerten moet en deze naderhand moet 
beoordelen. Ik schrijf hier dan stukjes over die later op de website 
worden geplaatst. Als ik mijn opleiding heb afgrond wil ik hier dan 
ook graag in verder.”

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
“In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden om te gaan 
sporten (tennis, voetbal) of om videospellen te spelen. Verder 
gaat veel van mijn vrije tijd op aan mijn vriendin, we gaan dan 
naar de bioscoop of concerten. Ook houd ik van reizen, ik ben 
bijvoorbeeld vorig jaar naar New York geweest en volgend jaar 
staan er reizen naar Milaan en een trektocht door Amerika met 
vrienden op het programma. Uitgaan komt er niet echt aan te 
pas, dit voornamelijk omdat ik vaak op zondagmorgen alweer om 
8 uur aan het werk moet zijn.” Pauline 

organiseren van het 
stratenteams zaal-

voetbal toernooi 
in Velserbroek. 

Daar zal hij de 
grote Kindershow 

gaan presenteren 
met allemaal spelletjes. 

Doordeweeks werkt hij bij 
Used Products in Haarlem. 
Dit is een winkel met tweede-
hands elektronica, audio en 
videospellen. Verder heeft hij 
een eigen column bij Seaport 
tv ‘Roy Schrijft’. En alsof hij 
het al niet druk genoeg heeft 
is Roy elke zaterdag live te ho-
ren met zijn eigen radiopro-
gramma Roy ON-AIR op ZFM 
Zandvoort tussen 19.00 uur en 
21.00 uur. Een afwisselend pro-
gramma met muzikale gasten, 
leuke items, lekkere muziek, 
interviews, regionaal nieuws, 
showbizz facts en gesprekken 
met luisteraars. “Ik vind radio 
hartstikke leuk om te doen. 
Het programma is een mix van 
informatie en entertainment. 
Ik wil de luisteraars graag in-
formeren, maar vooral ook en-
tertainen. Dat blijf ik gewoon 
het leukst vinden.”

tie voor het gala op zich nemen. 
Met welke bekende actrice hij 
dat samen gaat doen, dat blijft 
nog een verrassing. In januari 
zal de naam bekend worden 
gemaakt. “Dat is nog even af-
wachten. Maar het belooft een 
groot spektakel te worden. Het 
gala vindt op 21 maart 2008 
plaats in de Beach Factory 
van Center Parcs Zandvoort. 
We zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen”, vertelt Roy 
enthousiast. Tijdens het gala 
zijn er onder meer optredens 

van de 
Zand  voor tse 
r o c k  b a n d 
Va n Ke s s e l , 
Sasja Brou-
wers en Marc  
Benz. Roy zet 
zich graag in 
voor de be-
strijding van  

de gevolgen van kanker bij kin-
deren. “Mijn opa is aan deze 
ziekte overleden. Op dat mo-
ment werkte ik met kinderen. Ik 
besloot dat ik kinderen met de-
zelfde ziekte als mijn opa wilde 
helpen. Zo kwam ik bij Kika. Het 
gala is voor mij ook een soort 
van eerbetoon aan mijn opa. 
Dat maakt het allemaal nog 
extra bijzonder voor mij.” 

Radio 
Naast zijn drukke werkschema 
maakt Roy tijd vrij voor het 

In the Picture…

DJ, entertainer, organisator 
en presentator. Roy is het al-
lemaal. Hij is 18 jaar en van 
alle markten thuis. Zo treedt 
Roy regelmatig op als DJ op 
feesten. Hij heeft een eigen 
radioprogramma bij de lokale 
radiozender ZFM en organi-
seert evenementen. Aan am-
bitie geen gebrek. Zijn droom 
is om later ooit een program-
ma te mogen presenteren op 
de televisie. “Ik hou ervan om 
mensen te entertainen, dat 
geeft me een goed gevoel.” 

Roy is druk bezig met de orga-
nisatie van het Kika artiesten 
gala 2008. Hij zal de presenta-

Roy 
van Buuringen

I Know Where It’s @

  

Zaterdag 22 december: 
Fever Night in Circus Zandvoort. Elke laatste zater-
dag van de maand trakteert Circus Zandvoort de 
bezoekers op entertainment en  kans op prijzen.  
In het casino gedeelte zal een speciale loterij ge-
houden worden met lekkere hapjes en sfeervolle 
muziek van Frank Sinatra tot Robbie Williams. Vanaf 
21.00 uur. Entree is gratis!  

Zaterdag 22 december:
Zin in drum & base? Dan moet je naar Revu´s 
nachttempel series Spectrum xl. Ft. Goldie in het 
Patronaat. De ruige dj en producer Goldie staat be-
kend als de godfather van de drum ’n bass stroming. 
Line-up: Goldie, Dj´s Nuno dos Santos vs Cold Sweat, 
Black Sun Empire. Entree €12. Open vanaf 23.00 tot 
04.00 uur.

Zaterdag 22 december: 
Of heb je misschien meer zin om te darten? Dan 
zit je goed bij De Burcht, want daar wordt een dart 
toernooi gehouden. In principe kan iedereen mee 
doen, maar je moet je van tevoren wel even opge-
ven aan de bar. Het toernooi begint om 20.00 uur. 
“Let’s play darts!”

Muziekmiddag voor jongeren in Pluspunt
Eenmaal per 6 weken kun je op de zondagmiddag met 
je bandje optreden bij Pluspunt. Niet op het podium, 
maar gelijkvloers. Extra spannend, want je staat oog 
in oog met je publiek. De zaal gaat open om 14.00 uur. 
De entree verschilt per keer, maar ligt tussen de €3 
en de €6. Speel je ook in een band en wil je wel eens 
optreden? Neem dan contact op met Pluspunt.

 

Het kind Jezus 
is geboren, 

de zoon van God 
is ons gegeven. 

Gods ogen gaan 
over Zandvoort 
om de mensen 

tehelpen die 
hem zoeken. 

Lees de bijbel eens. 
www.waarom-

geloven.nl

De evangelische 
christenen uit 

Zandvoort wensen u 
een prettige kerst. Bent 
u ziek? Verdrietig? Bel 

023-536 3804 voor een 
gesprek of een gebed. 

Gebedshuis Zandvoort, 
06-1652 8655

.................
Verloren!

Ik ben op 10 december 
mijn zegelring verloren, 

goud met blauwe 
steen.Wie heeft hem 
misschien gevonden? 

Tel. 5714507 of 
06-2752 7166

 Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Ruud Luttik wenst 
vanaf Cyprus 

zijn familie, vrienden 
en bekenden een 

gezellig kerstfeest en 
een gelukkig 2008!

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

.................
Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke 
zandkorrels €10,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist 
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

16

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

ZANDKORRELS
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Gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk

HUTING & VAN DER MIJE
Postbus 306, 1800 AH Alkmaar

Tel. 072-511 8808 • Fax 072-511 5982

Administratiekantoor

Wenst u 
heel fijne Kerstdagen

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS

LOUIS DAVIDSSTRAAT 17
TEL 573 14 47 MOB. 06-10792723 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Wij wensen 
al onze 

klanten een 
fijne kerst 

en een 
geknipt 2008.

Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4

Stem op de Zandvoorter van het Jaar (zie pagina 6)

50 plus pagina  door Mitzi Maas
   50plus@zandvoortsecourant.nl

De herdertjes lagen bij nachte

Grüss Gott!

Ze waren allemaal naar de Brink gekomen: Jozef, Maria en Pe-
ter Engelberts, een wijze uit het Oosten. Er stond een heuse 
kerststal, het kindeke was een pop maar de drie schapen, ko-
nijnen en kippen waren erg echt.

Vanaf Zandvoort is het circa 1000 km rijden, maar dan heb 
je ook wat: Oostenrijk. Je stapt een witte wereld binnen, als 
in een kerstkaart. Oostenrijk is het meest favoriete vakantie-
land. ’s Zomers kun je er eindeloos wandelen. Echter de mees-
te Nederlanders trekken erheen voor de wintersport. Zowel 
alpineskiërs als langlaufers komen er volop aan hun trekken. 
Van beginneling tot vergevorderde.

Er was veel te beleven op de 
sfeervolle kerstmarkt in Nieuw 
Unicum. Op de prachtig ver-
sierde Brink waren onder an-
dere kerstdecoraties, kaarten, 
cadeaus, schilderijen en glas-
werk te koop. Een glasblazer 

En als het donker 
wordt, gaan we over op 
een andere ‘sport’: het 
après-ski. Weliswaar 
een Frans woord, maar 
de uitvoering ervan 
is in Oostenrijk het 
meeste ‘gemütlich’. 
Der Anton aus Tirol 
is er wereldberoemd 
mee geworden.

Weihnachten 
Reist u er voor de kerst naar 
toe? Dan kunt u meteen een 
paar Weihnachtsmarkten 
meepikken. De grootste is op 
de Wienerm Messe, de jaar-
beurs van Wenen. Maanden 
voor kerst bakken moeders 
samen met hun kinderen 
‘Plätchen’, harde koekjes met 
glazuur die in een trommel tot 
aan de feestdagen bewaard 
blijven.

gaf een indrukwekkende 
demonstratie. Een heuse DJ 
draaide stemmige muziek 
en om het spannend te hou-
den werden er zo nu en dan 
loterijnummers omgeroepen. 
Ook werden er van chocola en 

Am Heiligen Abend 
De Oostenrijkers zetten de 
kerstboom pas de middag 
voor kerst binnen, beslist niet 
eerder. Der Heilige Abend, de 
avond voor Kerstmis, is ver-
reweg het belangrijkste mo-
ment van kerst. Dan worden 
de lichtjes van de kerstboom 
ontstoken en wacht men op 
het Christ Kindl. Als die het 
kerstklokje heeft geluid, mo-

marsepein hele mooie kunst-
werkjes gemaakt.

Niet alleen kooplui van buitenaf, 
maar ook bewoners van Nieuw 
Unicum zelf zaten achter de 
kramen. Uit eigen plantenkas 
waren plantjes en bolletjes, 
opgemaakt op mooie schalen, 
te koop. Johan van Doorn ver-
tegenwoordigde de werkgroep 
Natuurlijk Creatief uit Nieuw 
Unicum. Met een rode kerst-
muts op verkocht hij zakjes 
met lavendel, waarvan hij de 
bloemetjes zelf had geritst. De 
zakjes roken heerlijk en konden 
zo tussen het linnengoed. 

Ook was er erwtensoep en 
glühwein, ter verhoging van 
de kerstvreugde. En als je een 
kerstboom kocht, kreeg je een 
prachtige kalender mee naar 
huis, gemaakt door kunste-
naars uit Nieuw Unicum.

gen de cadeautjes worden 
uitgepakt. Vroeger aten ze die 
avond karper met aardappels 
en groente, maar de jongere 
generatie heeft deze tradi-
tie niet voortgezet. De hele 
avond wordt heerlijk (maar 
teveel) gegeten en gedronken 
en om middernacht gaat men 
naar de nachtmis. De overige 

dagen verlopen 
als in Nederland. 
Veel bezoek van 
familie en vrien-
den. En u kunt er 
natuurlijk lekker 
‘buiten spelen’.

Sylvester
Op oudejaars-
avond geeft men 
elkaar gelukspop-
petjes, schoor-
steenvegers en 

biggetjes van glas, porselein, 
plastic of chocola. Oostenrijk 
kent geen oliebollen tijdens 
‘Sylvesterabend’, maar verder 
is het net als bij ons: eten, 
drinken en vrolijk zijn. Om 
alvast in de stemming te ko-
men kunt u kijken op website 
www.wintersport.startpagi-
na.nl en klik bijvoorbeeld op 
de webcam van uw favoriete 
skigebied.

Peter Engelberts: “Nu is het tijd voor erwtensoep!”

Ongenode gasten in huis
Het zal je maar gebeuren. Kom je thuis van een paar dagen 
lekker weggeweest, is je hele huis overhoop gehaald. Kasten 
leeg, laden omgekiept over de vloer, zakken van kledingstuk-
ken binnenstebuiten gedraaid en zelfs je matras van het bed 
gelicht. Al je kostbare spulletjes weg!

Dat erfstukje van oma, het 
eerste kettinkje dat je van je 
man gekregen hebt met dat 
medaillon waar foto’s van de 
kinderen in zitten, maar ook 
dat envelopje met geld dat 
je zo goed weggeborgen had 
voor het kerstdiner met kin-
deren en kleinkinderen. De 
dagen erna merk je op dat er 
nog meer weg is. Je mag niets 
opruimen, want de politie stelt 
een onderzoek in. De verzeke-
ring komt langs om de schade 
op te nemen. Niet alleen je 
huis, maar je hele wereld staat 
op zijn kop.

De drie L’s
Ook al bent u nog zo zorgvul-
dig met afsluiten, vaak maakt 
toch de gelegenheid de dief.
Er zijn echter drie factoren 
waar inbrekers een enorme 
hekel aan hebben en die ze 
afschrikken: de drie L’s: Licht, 
Lawaai en Lang werk.

Enkele tips:
•  Houd de groenvoorziening 

rondom het huis laag,
•  Maak foto’s van waardevolle 

spullen en berg ze op in een 
kluisje of bij de bank,

• Berg ladders of ander klim-
materiaal (rolemmers!) op 
achter slot en grendel,

• Sluit ramen en deuren af, 
zelfs als u maar heel even 
weg bent,

• Zet tijdschakelaars op de 
verlichting zodat ’s avonds 
de lampen gaan branden,

•  Zorg door middel van die 
tijdschakelaars ook dat af en 
toe een lamp in keuken en     
slaapkamer aanspringt,

•  Gebruik bewegingssenso-
ren, zowel binnen als bui-
ten. Zodra er iets beweegt, 
springt het licht aan.

Hard gelag
Zaken die misschien u, maar 
niet de inbreker over het 
hoofd ziet. Het is een hard 
gelag, maar inbrekers lezen 
ook overlijdensadvertenties. 
Ze weten precies hoe laat 
er niemand thuis is en hoe 
lang een plechtigheid duurt. 
Laat het de komende tijd niet 
overduidelijk zijn dat u elders  
de feestdagen doorbrengt, 
dan heeft de inbreker een 
minder prettige kerst. Had 
hij maar een écht vak moe-
ten leren. 

50 jaar geleden
In de Zandvoortsche Courant uit 1957 stond een 
advertentie met  filmtips voor de kerstvakantie:

• De leukste courtage van Nederland *; 
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ‘s avonds;
•	 No Cure, No Pay;
•	 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond 2008! 
Dankzij het door u in ons gestelde vertrouwen, is 2007 een enorm succes geworden. Ook in 2008 kunt 
u weer op ons rekenen: een betrouwbaar makelaarskantoor waarbij persoonlijke aandacht boven alles 
gaat. 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Graag tot ziens in 2008! 

Met vriendelijke groet, Nick ten Broeke, uw persoonlijke makelaar

Wij zijn gewoon bereikbaar / geopend tussen kerst en oud & nieuw, zoals u van ons gewend bent!

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Vervolg gemeentelijke publicatie week 51 

Haringbuijstracé geen bovengemeentelijk belang

In de jaren ’90 heeft de provincie onderzocht in hoe-
verre een doorsteek van de Westelijke Randweg via 
het Haringbuijsgebied naar de Zandvoortselaan zou 
leiden tot verbetering van de verkeersafwikkeling in 
het grensgebied Haarlem/ Heemstede/ Bloemendaal. 
Hiermee zou het drukke kruispunt Zandvoortselaan/ 

Het Haringbuijsgebied heeft voor de bereikbaar-
heid van Zandvoort en de kust geen bovenge-
meentelijk belang meer. Gedeputeerde Staten 
antwoorden dat op vragen van de Ouderenpartij 
Noord-Holland/Verenigde Senioren Partij (VSP).

Leidsevaart in Heemstede, het zogenaamde Haring-
buijs tracé, kunnen worden vermeden.
 
Niet meer opgenomen
Berekeningen wezen toen uit dat er nauwelijks zin-
volle verbeteringen zouden optreden die een dergelijke 
grootschalige en kostbare ingreep zouden rechtvaar-
digen. Bovendien zou zo een ingreep grote ruimtelijke 
gevolgen hebben en was die meer gericht op noord-
zuid verkeer, dat al redelijk verloopt, dan op oost-west 
verkeer waar de stremmingen opduiken. In het streek-
plan Noord-Holland Zuid is het Haringbuijstracé als ge-
wenste ontwikkeling dan ook niet meer opgenomen. Het tolhuis ligt centraal in het haringbuystracée
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Bewegen in Zandvoort 
www.sportinzandvoort.nl

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder 
Autobedrijf Zandvoort  
Bertram & Brood
Café Bluys
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs

Chin Chin
Circus Zandvoort
CNG Groep
Coiffures Bernard-Limat
Danzee
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Huting & van der Mije
IJzerhandel Zantvoort
Meijershof, Restaurant
Mollie & Co

Music Store
Netexpo Internet  BV
Open Golf Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Sailfish Reclame
Sandbar
Stichting Classic 
 Concerts
Studio Total Care
Tinkerbell Hobby & 
 Fournituren

Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Van der Valk & 
 Swart Notarissen
Videoland
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Kerstactie:
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Corry’s Kaashoek

Etos
Harocamo 
Hema
Herenkapsalon Ton Goossens
Juwelier Jim Draaijer
Kroon Mode
Parfumerie Moerenburg 
Rosarito 
Shanna’s Shoe Repair &
 Leatherwear
Take Five
Toko Bintang

Voetbal Autosport
Zaterdagvoetballers

krijgen veel te weinig
Danny van Dongen in 

Dutch Supercar Challenge

Zandvoort, zonder Robin 
Castien en keeper Michel van 
Kampen maar met Ferry Boom 
en Barry Paap voorin, begon 
sterk aan de wedstrijd. Veelal 
werd op basis van een sterke 
verdediging, het handelsmerk 
dit seizoen, met goed gevolg 
het middenveld ingeschakeld 
en ontstonden er gaandeweg 
ook kansen. Deze waren echter 
niet weggelegd voor de spit-
sen, een probleem dat zich al 
langere tijd voordoet gezien 
het aantal van 16 gemaakte 
doelpunten. Dat aantal is op 
twee clubs na het slechtste 
van de klasse. Dat verdedi-
gend de zaken goed op orde 
zijn blijkt uit het aantal doel-
punten tegen: 14, goed voor de 
vierde plaats.

Kleine foutjes
Na rust kwam een meer aan-
dringend Marken uit de kleed-
kamer en moest Zandvoort 
het wat meer van de counter 
hebben. Twee kleine foutjes 
stonden aan de basis van de 
twee doelpunten van Marken. 
Balverlies, vlak na rust, op het 
middenveld stelde rechterspits 
Michiel Appel in staat zijn ploeg 
op voorsprong te brengen. Een 
kleine twintig minuten later 
werd het pleit beslecht. Door 
foutief uitverdedigen kreeg 
René Commandeur de bal in 

Het nieuws werd bekend 
gemaakt tijdens het jaar-
lijkse feestje van de Dutch 
Supercar Challenge (DSC) 
in Breda. Van Dongen zal in 
een startveld gaan uitko-
men die er niet om liegt. Zo 
heeft het populair wordende 
DSC kampioenschap niet te  
klagen als het gaat om het 
aantal merken dat in 2008 
gaat meedoen. Een greep uit 
het deelnemersveld: de Mosler 
Challenge, de Hansen GT, de K1 
Roadster, diverse Porsches en 

Ondanks een sterke eerste helft heeft het zaterdagelftal van 
SV Zandvoort de ‘winning streak’ van Marken niet kunnen 
doorbreken. Onze plaatsgenoten verloren onterecht met 2-1 
en zijn hun plaats aan kop van de ranglijst voor de tweede pe-
riode nu kwijt aan de gastheren.

Hij hoorde bij het Eurotech Hadegra team al bijna tot de stan-
daard uitrusting van een Marcos, maar oud-Zandvoorter Dan-
ny van Dongen gaat voor het seizoen van 2008 in de Dutch 
Supercar Challenge met een Callaway Corvette C6 in de Su-
persport 1 klasse uitkomen. 

zijn voeten gespeeld. Met een 
droge knal liet hij keeper Jorrit 
Schmidt het nakijken, 2-0. 
Tien minuten voor tijd kreeg 
Zandvoort tijdens een slotof-
fensief een corner te nemen 
van rechts. Raymon Hölzken 
trapte de bal voor, precies op 
de zwarte lokken van Misha 
Hormeño. Die kopte gedeci-
deerd, via de grond, zodat hij 
de keeper van Marken geen 
kans liet, 2-1. De resterende tijd 
was echter te kort om ook de 
gelijkmaker uit de hoge hoed 
te toveren.

Winterstop
Het competitievoetbal gaat 
nu de winterpauze in. De eerst 
komende wedstrijd, voor zover 
bekend, is op 19 januari. Dan 
wordt op het complex van SV 
Zandvoort de nummer 10 van 
de ranglijst, ZOB, ontvangen. 
De wedstrijd begint zoals al-
tijd om 14.30 uur.

Zondagteam
De wedstrijd van het zondag-
team was afgelast. Ook hun 
winterstop is dus begonnen. 
Het team van trainer Berry 
Buytenhek speelt de eerstvol-
gende wedstrijd op 20 januari 
2008 om 14.00 uur. Dan wordt 
het iets hoger op de ranglijst 
geplaatste Schoten ontvangen 
op Duintjesveld.

Aston Martins zullen volgend 
seizoen voor het nodige spek-
takel gaan zorgen. 

Van Dongen is gekozen als 
eerste rijder voor Chevrolet, 
mede op basis van zijn er-
varingen met de Marcos. De 
wagen die volgend seizoen 
in de Supersport 1 te zien 
zal zijn, wordt volgens Dick 
Braakhekke van ‘Cadillac - 
Corvette - Hummer Europe’ 
op dit moment bij Callaway 
in Duitsland opgebouwd. 

Basketbal
Lions heren stomen door

In het eerste kwart verkeken 
de Zandvoorters zich duidelijk 
op de tegenstand die het laag 
genoteerde Axion gaf. Met 
name de afstandsschoten van 
de middellange afstand van de 

gasten waren spatzuiver en 
hierdoor stond er na 10 minu-
ten een 10-19 achterstand op 
het scorebord.

In het tweede kwart gaven 

Opnieuw hebben de heren van The Lions een overwinning ge-
boekt. Thuis werd ABC Axion uit Akersloot met 91-68 versla-
gen. Een grote overwinning die in eerste instantie echter niet 
van een leien dakje ging.

onze plaatsgenoten meer gas 
en dus de scorer veel meer 
werk. Snel uitgevoerde fast 
breaks door goed verzorgde 
en sterke rebounds van Jakko 
Simons en Ron v.d. Meij, beter 
verdedigen als team en goed 
getimede schoten zorgden 
ervoor dat Lions over hun te-
genstanders heen liepen en bij 
rust een 39-33 voorsprong lie-
ten noteren op het scorebord.

In de derde en vierde periode 
zetten de Lions heren hun op-
mars voort. Aan de hand van 
topscorer V.d. Meij, 47 punten 
waarvan 32 (!) in de tweede 
helft, en geholpen door een 
Axion in foutenlast, er speel-
den maar drie Akerslootse 
spelers de wedstrijd uit, liep de 
voorsprong snel op om uitein-
delijk op 91-68 te stoppen. De 
Lions heren liggen nog steeds 
op schema om volgend jaar te 
promoveren.

Topscoorders bij de Lions zijn 
Ron v.d. Meij met 15-32 en 
Sander Verboom met 14-4.

Bridge

Bridgecompetitie ronde 2

Helaas moeten vier paren het 
nu een treetje lager proberen, 
maar hun plek wordt inge-
nomen door Nellie Castien 
& Alex Kors, Maria Emmelot 
& Gert Jan van Amsterdam, 
Margriet Busscher & Mark 
Holtrop en Margreet Paap met 
Dick Verburg. Uit de C-lijn gaan 
Elly Keizer & Kitty Melchers, 
Tineke Sikkens & Monique 
van Zanten, Hannie & Marit 
Zwemmer en Mieke & Ger 
Groenendaal hun verdiende 
plek in de B-lijn innemen.

Donderdagcompetitie
De vele bridgers op de don-
derdag dienden zeven ron-
den te spelen alvorens tot de 
einduitslag te komen. Voor 
de tweede keer in successie 
wisten Dick Polak & Martin 
Vergeest in de A-lijn de over-
winning op te eisen met een 
voorsprong van 20% op num-
mer twee Coby Daniëls & 
Tom van der Meulen. In deze 
lijn zijn er drie degradanten 
en hun plaats wordt ingeno-
men door Herman Heldoorn 

Alle kaarten zijn weer geschud en gespeeld na zes, respectie-
velijk zeven ronden bridgen bij de Zandvoortse Bridge Club 
(ZBC). De spanning in de A-lijn op woensdagavond was groot 
en dat blijkt ook wel uit de uitslag! Toos Koning won met part-
ner Ab v.d. Moolen met slechts 1% verschil deze competitie 
vóór haar echtgenoot Wim, die met Martin Duijndam op de 
tweede plaats eindigde. 

& Jap Sweijen, Gert Jan van 
Amsterdam (een dubbele 
promotie dus!) & Kees Blaas 
en Sabrine Götte & Norma 
Koning, de beste paren uit 
de B-lijn. Met duidelijk ver-
schil promoveren naar deze 
lijn Tine de Kwant & Wim 
Veldhuizen, Ingrid & Henk 
van Leeuwen, alsmede Liesje 
Kool & Maartje de Wit. 

Gezien het aantal spelers in 
de C- en D-lijn ging het ge-
vecht om promotie/degrada-
tie hier tussen vier paren. De 
strijd werd tenslotte gewon-
nen door Rita Kanger & Leny 
Smit, Louis Schuurman & Nel 
Kooij, Francis & Bob de Vries 
en Elly Pijtak & Jeff de Rooy. 
Zij mogen het de komende 
weken een lijn hoger gaan 
waarmaken.

Schotpoging van topscorer Ron v.d. Meij

Misha Hormeño scoort uit een corner

Van Dongen, die de Callaway 
Corvette C6 gaat bestu-
ren, krijgt Rogier Kroymans 
naast zich. De auto zal door 
Kroymans Racing worden in-
gezet. 

“Wij hebben enorm veel be-
langstelling voor dit project. 
Mogelijk dat er bij voldoende 
interesse in de toekomst 
meerdere Callaway Corvettes 
in de DSC zullen worden in-
gezet”, aldus Braakhekke. 
De afgelopen jaren kwam 
van Dongen uit in de Belcar 
Original , de DSC en Benelux 
Racing Leaque (BRL) uit. Met 
dit nieuwe project beschouwt 
Van Dongen de samenwerking 
met Callaway als “een nieuwe 
belangrijke stap in zijn GT-
carriere.” Of Van Dongen net 
als afgelopen seizoen ook te 
zien zal zijn in de BRL is nog 
niet bekend.
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Handbal
Verlies in slotfase

In de eerste helft ging de strijd 
gelijk op, al had HAVAS gedu-
rende de gehele 30 minuten 
een voorsprong. De 7-6 ach-
terstand bij rust bood nog alle 
perspectief voor de Zandvoortse 
dames, die gecoached werden 
door de geblesseerde topscoor-
ster Romena Daniëls.

Halverwege de 2e helft wist ZSC 
voor het eerst een voorsprong 
te nemen, 8-9. Met nog tien mi-
nuten te spelen leek ZSC zelfs 
op een overwinning af te ste-
venen toen via 10-10 een 10-12 
voorsprong werd opgebouwd. 
HAVAS, dat zowel speltechnisch 
als conditioneel de mindere 

De handbalsters van ZSC hebben de uitwedstrijd tegen HAVAS 
3 in Almere in de slotfase met 14-12 verloren. De Zandvoortse 
ploeg, die met een groot aantal invalsters speelde, zag de thuis-
club een 10-12 achterstand omzetten in een 14-12 overwinning.

was, gooide daarna hun fysie-
ke mogelijkheden in de strijd. 
In een tumultueuze slotfase, 
waarin aan beide kanten een 
groot aantal tijdstraffen viel, 
wist de thuisclub nog vier keer 
de (overigens goed spelende) 
ZSC-verdediging het nakijken te 
geven en met 14-12 te winnen.

Voor ZSC scoorden Daphina 
van Rhee en Martina Balk ieder 
drie keer. Suzanne Zwemmer 
(2), Lucia v.d. Drift, Asia el 
Bakali, Christel Gaazenbeek en 
Irina Nijenhuis brachten het 
Zandvoortse totaal op 12 doel-
punten, wat helaas dus onvol-
doende bleek voor de winst.

  Ws.-Pt.
1 FAC 10-18
2 VBC Akrides 10-18
3 Alkmaar Guardians 10-14
4 Onze Gezellen 2 10-14
5 The Falcons 10-12
6 BV Lely 2 11-12
7 MSV/Zeemacht 10-8
8 The Lions 11-8
9 BC Schrobbelaar 10-4
10 U.S. 2 10-4
11 BV Hoofddorp 10-0

  Ws.-Pt.
1 ZOG 4 9-20
2 De Stal ‘81 2 9-17
3 ZSC ‘04 1 7-16
4 ZOG 2 9-16
5 V V 1 7-10
6 BSM sv 5 8-10
7 IJmuiden vv. 1 8-10
8 Geel Wit ‘20 2 9-9
9 Geel Wit ‘20 1 8-8
10 De Stal ‘81 14 1-3
11 BSM sv 7 9-1

  Ws.-Pt.
1 TT/Goodnight 2 9-24
2 ZOG 11 10-23
3 ZOG 7 9-20
4 DSS 2 10-17
5 IJmuiden vv. 2 9-12
6 BSM sv 8 9-10
7 BLOK fc/CB6 10-10
8 RCH 2 9-9
9 Zandvoort s.v. 1 9-7
10 Olympique zvv 1 9-6
11 HFC Haarlem 1 7-3

  Ws.-Pt.
1 Racing Beverwijk 4 10-16
2 The Lions 8-14
3 Alkmaar Guardians 1 9-14
4 VBC Akrides 6 10-14
5 Racing Beverwijk 3 9-10
6 BV Spaarndam 2 7-8
7 L.C. Players 7-4
8 ABC Axion 8-4
9 Alkmaar Guardians 2 9-4
10 K.T.C. 2 7-2
11 The Sea Devils 2 8-2

  Ws.-Pt.
1 DVVA 13-30
2 Young Boys 13-26
3 Monnickendam 12-23
4 SV Zandvoort 13-22
5 Marken  13-20
6 Almere 12-18
7 Kennemerland 13-17
8 Argon 12-15
9 ZCFC 13-14
10 ZOB 13-12
11 Reiger Boys 13-10
12 EDO 12-7

  Ws.-Pt.
1 United/DAVO 12-31
2 Olympia Haarlem 13-28
3 De Brug 12-23
4 Alliance ‘22 13-22
5 DSK 13-22
6 Bloemendaal 13-17
7 Schoten 13-16
8 Velsenoord 11-14
9 SV Zandvoort 12-12
10 BSM 13-12
11 RCH 13-11
12 DSOV 14-7

 Zaalcompetitie Ws.-Pt.
1 Zaanstreek 7-14
2 Legmeervogels 2 6-9
3 U.S. 2 6-7
4 Lotus 2 6-6
5 ZSC 6-4
6 Havas 3 6-4
7 De Vriendschap 3 7-4
8 FIQAS/Aalsmeer 4 6-2

Basketbal rayon 1e klas dames Futsal 3e klasse Futsal 4e klasse

Basketbal 2e regio klasse heren Voetbal West 1, zaterdag 2e klasse A Voetbal West 1, zondag 4e klasse D

Handbal 3e klasse dames

De adverteerders 
van deze week



Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

Ons kantoor is gesloten vanaf vrijdag 21 december 11.00 uur t/m 1 januari 2008

Het Cense & Van Lingen team wenst u 
Prettige Kerstdagen!



Geldig t/m maandag 31 december

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	10	Witte	bollen	€ 1,95
•	Groot	wit	stokbrood	€1,50

Het team van 
Zandvoort Optiek 

wenst iedereen 
prettige feestdagen !

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Dagverse oliebollen en
appelbeignets

Ook in 2008 bakken wij
voor u elke dag vers brood.
Wij wensen u een 

gelukkig 2008!
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De Mannetjes
Nieuwjaarsduik

‘Het zal wel dringen 
worden in het zwinnetje’

Zandvoortse 
Courant 

De mogelijkheid bestaat dat binnen afzienbare tijd 
het Circuit Park Zandvoort naar Den Helder zal moe-
ten verhuizen. De provincie, onder aanvoering van 
gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening en Financi-
en, Ton Hooijmaijers (VVD), laat in het kader van de 
provinciale structuurvisie 2040 deze mogelijkheid 
het komende jaar onderzoeken. Als uit dat onder-
zoek blijkt dat alle partijen het over de verhuizing 
eens zijn, zal Zandvoort over 6 tot 8 jaar geen circuit 
meer binnen haar gemeentegrenzen hebben. 

Op zaterdag 12 januari aanstaande zullen we het weten.  
Dan wordt in het NH Hoteles door burgemeester Niek Meijer 
bekendgemaakt wie deze eretitel toekomt. Maar u kunt nog 
invloed uitoefenen op de uitslag, want de stembussen zijn  
nog niet gesloten!

door Joop van Nes jr.

Hooijmaijers stak de loftrom-
pet over Den Helder, waar 
volop mogelijkheden gecre-
eerd zouden kunnen worden, 
en was wat minder positief 
over Zandvoort. “Het circuit is 

Ton Hooijmaijers

dat goed te onderzoeken”, 
aldus de gedeputeerde tij-
dens een persconferentie in 
Haarlem. Volgens de gedepu-
teerde zullen bij Den Helder 
aanmerkelijk minder inwoners 
geluidshinder ondervinden. Op 
het Zandvoortse circuitterrein 
zou jaarrondrecreatie kunnen 
worden gevestigd en een ge-
deelte zou teruggegeven kun-
nen worden aan de natuur. 
Hierbij ging hij voorbij aan het 
feit dat bouw op die plek, van-

wege het leven van zeldzame 
plantjes, beestjes en insecten, 
op dezelfde bezwaren en dus 
procedures, zal stuiten.

vervolg op pagina 5

vervolg op pagina 5

Circuit  mogelijk naar Den Helder

jury@zandvoortsecourant.nl. 

Zelf kunt u ook bij de bekend-
making aanwezig zijn. U bent 
van harte welkom tijdens  
de feestelijke middag in de  
bovenzaal van het NH Hoteles. 

Op maandag 7 januari worden 
alle stemmen geteld. Tot en  
met zondag 6 januari kunt u 
dus nog uw stem uitbrengen.  
Wie vindt u dat de titel toe- 
komt? Vul de bon in op pagina  
5 en stuur hem naar de Zand-
voortse Courant. Of, nog mak-
kelijker, stuur een email naar 

populair onder raceliefhebbers 
en ondernemers in Zandvoort,  
maar minder geliefd onder 
degenen die hinder ervaren, 
met name op het gebied van 
geluid. Ook ligt het circuit in 
een kwetsbaar natuurgebied. 
De vraag is of het circuit op de 
huidige locatie in Zandvoort 
nog lang kan bestaan, gelet 
op alle beperkingen. Een ver-
plaatsing naar een andere 
locatie zou wel eens een win-
win-situatie kunnen opleveren, 
dan moet je zeker niet nalaten 
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Auto Strijder
Zandvoort

Zie onze advertentie
pagina 14

2 januari - nieuwjaarsreceptie van 
gemeente Zandvoort.
Ook u bent van harte welkom!
In de gemeenteadvertentie leest u er 
meer over. 

Op 2 januari is het raadhuis pas 
om 10.00 uur open.

Borden in beweging – lees de  
verkeersbesluiten en de komende 
bordenwisseling

Concert P3 Classic Concerts
3e jaargang • nummer 52 • 27 december 2007 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Jubileum P7 ZRB 85 jaar
Terugblik P10 t/m 13 Jaaroverzicht 2007

Informatie P23 AA Zandvoort

Zandvoorter van het Jaar 2007

Het circuit in de Zandvoortse duinen kent 
een lange en rijke autosport historie

Foto: Chris Schotanus
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Column

zijn de dagen tussen kerst en 
de jaarwisseling bedoeld om 
terug te blikken. De medewer-
kers van de krant hebben hun 
best gedaan om u het een en 
ander voor te schotelen over 
het jaar 2007. Als je zo’n jaar-
gang door snuffelt, valt het 
op dat er veel in Zandvoort is 
gebeurd. Maar ook blijkt dat 
er veel zaken in het oude jaar 
zijn doorgeschoven naar het 
nieuwe jaar. Het college, de 
raadsleden en de ambtenaren 
krijgen het in 2008 druk. 

Want nog steeds staat de 
Middenboulevard op de agen-
da. Het parkeerbeleid is nog 
niet rond en is naar 2008 ver-
schoven. Nota’s over klimaat-
verandering en cultuur moe-
ten in elkaar geflanst worden 
en waar gaat de nieuwe mu-
ziektent staan? Daar zijn de 
meningen verdeeld over. Komt 
de muziektempel nou wel of 
niet op de verkeersrotonde 
van het Raadhuisplein? 
Verder krijgen de inwoners 
in 2008 een prijsvraag over 
drie bouwplannen van de 
watertoren waaruit men kan 
kiezen. Trouwens, de kerst-
boodschap van de Provincie 
Noord-Holland over even-
tuele verplaatsing van het 
circuit komt bij de gemeente 
en de fans hard aan. Of deed 
gedeputeerde Hooijmaijers 
mee met de ludieke actie van 
wethouder Bierman ‘hoe ziet 
Zandvoort er in 2025 uit’? 

Bij al deze mijmeringen over 
2007 ging ik even bij mezelf 
te raden. Was 2007 eigenlijk 
wel een goed jaar voor mij? 
Voorop staat mijn gezond-
heid. De warme belangstel-
ling die ik van iedereen kreeg, 
heeft me goed gedaan. Om de 
drie maanden zijn er contro-
le’s die allemaal positief zijn. 
Dan werd ik in 2007 verblijd 
met een gezonde kleinzoon. 
Heel triest eindigde 2007 met 
het verlies van enkele goede 
vrienden. Heb ik dingen door-
geschoven naar 2008? Zo te 
zien niet. Welkom nieuw jaar. 
Ik wens jeloi allegaer veul heil 
en zege vur ut nuw jaer. 

Nel Kerkman

Volgens mij…

Cartoon  Hans van Pelt

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 

Kerstconcert Classic Concerts

2008 belooft 
een bruisend jaar te worden!

Wat was het weer volop genieten in de Protestantse Kerk, 
waar afgelopen zondag het  kamerkoor Cantabile uit Alphen 
aan de Rijn voor het aanwezige publiek een kerstconcert gaf. 
Dit koor, opgericht in 1987, onder de bezielende leiding van di-
rigent en organist/pianist Simon Stelling, bestaat uit 14 koor-
leden. Hoewel officieel amateurs, zijn zij zeer geschoold op het 
gebied van de zangkunst en kunnen zij zo ruilen met menig 
professioneel koor! Cantabile wordt niet voor niets geroemd 
vanwege de heldere en transparante koorklank.

De voorlopige evenementenkalender is bekend. Wanneer in 
Zandvoort een activiteit wordt georganiseerd waar veel pu-
bliek op afkomt, of als de kans groot is dat het evenement 
belastend is voor de openbare orde en veiligheid of de leef-
omgeving van omwonenden, dan dient dit evenement voor de 
evenementenkalender te worden aangemeld. 

De opkomst met brandende 
kaarsen door het middenpad 
gaf al aan dat het een bijzon-
dere uitvoering zou worden. 
Het repertoire van deze mid-
dag bestond uit allerlei soor-
ten kerstliederen, zowel uit 
lang vervlogen tijden in het 
Latijn, als prachtig gezongen 
oud Engelse juweeltjes. Het 
knappe van dit koor is de af-
wisseling in de stemmen en 
de onderlinge variatie in de 
teksten, waardoor een heel 
spannend effect wordt be-
reikt. Vooral het plezier in het 
zingen was duidelijk zichtbaar, 
evenals het enthousiasme van 
de dirigent.

Het is haast ondoenlijk om de 
verschillende liederen te be-
schrijven. In ieder geval heel 
bijzonder was het Ave Maria 
van Morten Lauridsen (1943). 
De bekende bidtekst ‘Wees 
gegroet, Maria, vol van gena-
de, de Heer is met u’ werd in 
het Latijn op een fantastische 
manier uitgevoerd en op een 
soort canonwijze gezongen. 
Heel vrolijk klonk het ‘Quittez, 
pasteurs’ (Herders, verlaat je 
schapen) en in het bekende 
lied ‘Have yourself a merry 
little Christmas’ was duide-
lijk te horen dat het koor ge-
specialiseerd is in a capella 
zingen. Heel indrukwekkend 

Voor komend jaar zijn in groten 
getale evenementen aange-
meld. Nieuw op de agenda zijn 
onder andere de tentoonstel-
ling door het hele centrum van 
de Kinderkunstlijn, het kunst-
project voor scholieren van Hilly 
Janssen en Marianne Rebel; 
de Circuitrun, het loopevene-
ment met onder andere een 
interland tussen Nederland en 
België; het NK-zeepkisten in de 
Oranjestraat en een truckfesti-
val op Circuit Park Zandvoort. 
Opmerkelijk is dat komend jaar 
Zandvoort onderdeel van de 
wielerronde ‘De Muggenronde’ 

was de uitvoering, in volle be-
zetting, van het eveneens be-
kende ‘Cantique de Noel’ van 
Adolphe Adam, waarbij bij 
menig bezoeker de rillingen 
over de rug liepen. Het was 
dan ook volkomen terecht 
dat dit koor na afloop een 
staande ovatie in ontvangst 
mocht nemen. 

De zangers werden, behalve 
door Simon Stelling op de pi-
ano, ook regelmatig begeleid 
door de jonge muzikanten 
Sannie de Jongh op dwarsfluit, 
Theo Hans Kuijvenhoven op 
hobo en Maarten Koornneef 
op orgel. Het door hobo en pi-
ano vertolkte ‘The Winter’ van 
Wayne Barlow toverde kort 
een heel dromerige winters-
feertje uit vervlogen tijden bij 
de toehoorders.

Complimenten ook voor de 
stichting Classic Concerts. 
In de eerste plaats voor het 
naar Zandvoort halen van dit 
geweldige koor (zeer voor her-
haling vatbaar), maar ook het 
vermelden van alle liedteksten 
in het programmaboekje is 
een goede zet. Het program-
ma voor 2008 is inmiddels 
bekend en de organisatie 
verdient het dat elke maand 
het publiek massaal naar deze 
gratis concerten komt.

zal uitmaken, dat is alweer een 
paar jaar geleden dat deze ron-
de, voor wieleramateurs en lief-
hebbers, Zandvoort heeft aan-
gedaan. De data voor de min of 
meer geijkte grote evenemen-
ten liggen ook vast: de DTM is 
op 11, 12 en 13 juli; het KLM Open 
(komend jaar voorlopig voor  
het laatst in Zandvoort) is van 
17 tot en met 23 augustus en 
de A1GP is in het weekend van 
3 tot en met 5 oktober. Meer 
informatie en de hele evene-
mentenkalender kunt u vinden 
op de website van de gemeente: 
www.zandvoort.nl.

ZONDAG 30 DECEMBER 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein 
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 45
10.30 uur pastor D. Duijves                 
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur de heer J. Wesseling

MAANDAG 31 DECEMBER (Oudjaarsdag)
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
19.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 45
18.00 uur pastor D. Duijves               

KerkdienstenBurgerlijke stand
8 DeCeMBeR - 21  DeCeMBeR 2007
Geboren:
Noa, dochter van: Paap, Jilles Alexander en: Terol, 
Barbara Susanna • Pavly, zoon van: Salama, Monir 
en: Noha Sami Ghatas Bekhit • Stijn Willem, zoon 
van: van den Berg, Jeroen en: Bos, Elisabeth Martha  
• Sem, zoon van: van ’t Riet, Frank en: van Schooneveld, 
Daphne • Lynn Yvet, dochter van: Hölzken, Raymon en: 
van Keulen, Yvette Désirée.
Ondertrouwd:
van Norden, Roger en: ter Weer, Evelyn Irma • Bakker, 
Vincent Dirk en: van Duijn, Diana • George Adi 
Nugroho Harrijanto en: Ibrahim, Ricke Aprillia.
Gehuwd:
van Leeuwen, Marcus Wilhelmus Hendricus en: van 
den Heuvel, Catharina Maria. 
Overleden:
van Liemt geb. Woud, Wilhelmina Louisa, oud 90 
jaar • Basri geb. van der Eng, Geertruida Antonia 
Maria, oud 66 jaar • Molenaar, Jan, oud 63 jaar • Pot, 
Aaltje, oud 82 jaar • van den Berg, Cornelis Willem 
Nicolaas, oud 69 jaar • Sommeling, Jan, oud 69 jaar 
• van Leeuwen geb. Haak, Maria Catharina Cornelia, 
oud 56 jaar • Kannegieter, Jan, oud 63 jaar.

Dag lieve Opa Jan
-x-

Eva & Koen

DANKBETUIGING 
Hierdoor willen wij u hartelijk danken voor  
uw belangstelling en medeleven in de voor ons 
zo moeilijke dagen tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze onvergetelijke 
vader en schoonvader en onze geweldige opa
 

Rinus Kok
 
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en  
condoléances waren voor ons een grote troost. 
Uit aller naam:
Monika Kok

Dag lieve opa Zandvoort,
We zullen je missen.
Calvin & Valentijn 

Het 14-koppige kamerkoor Cantabile in de Protestantse kerk
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 55 Willemstraat 20
2041 VW Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 574 03 30    Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 
info@pluspuntzandvoort.nl 

Lunch
Iedere woensdag kunt u bij Pluspunt genieten van 
een gezonde maar vooral smakelijke lunch. Tussen 
12.00 en 13.00 bent u van harte welkom in onze 
foyer en kunt u in een gezellige ambiance lekker 
lunchen en andere mensen ontmoeten.
De prijs is 3,- 
2e week januari is de eerste lunch van 2008

Kinderactiviteiten (entree 1,50)
2 januari 15.00-17.00 Film en spelletjes
3 januari 15.00-17.00 Koekjes bakken/Taart maken
  (graag van te voren opgeven)
Alle activiteiten vinden plaats bij Pluspunt aan de 
Flemingstraat 55

nieuwe openingstijden 
jeugdhonK chiLL out
Chill Out is er voorlopig alleen voor kinderen uit 
groep 7 en 8 van het basis onderwijs. Vanaf januari 
is de Chill Out open op dinsdag en woensdag van 
15.00-17.00 uur en kunnen de tieners op de play-
station, lekker hangen op de bank, gebruik maken 
van een drietal pc’s met internet,  een spelletje 
spelen en kunnen iets te drinken halen. 
In de toekomst gaat het jeugdhonk ook diverse 
activiteiten (in samenwerking met de tieners) 
aanbieden en is er de mogelijkheid om huiswerk-
begeleiding te krijgen. 

danscaFÉ in Zandvoort
Elke eerste zaterdag van de maand is er bij Plus-
punt een Danscafé.
In het danscafé krijgt u alle gelegenheid om vrij te 
dansen en het geleerde in de praktijk te brengen.
De avond is van 20.00- 24.00
Deur open 19.30 
Entreekosten danscafé: € 5,00 p.p.
Voor het danscafé geldt een Passend kledingvoor-
schrift.

ouderenadviseur 
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies 
en Informatie. Onze hulp is gratis. 
U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenad-
viseur 
(tel: 5719393) terecht:
Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 17          
maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur
Pluspunt: Flemingstraat  55
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte) 
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

alle medewerkers wensen iedereen 
fijne dagen en een gezond 2008!!

Het Pluspunt team

Wenst u 
een verlichtend 2008

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

              
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:
Hogeweg 39-1
2042 GE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:
Letty van den 
Brand-Kinderdijk
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Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl
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Boesenkool Krantendruk B.V.
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Castricum
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www.zvo-verspreiders.nl 
06-1139 1478
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ernst Brokmeier

Lana Lemmens

Aag Spierieus

Klaas Koper

Marcel Meijer

Ferry Verbruggen

Structuurvisie 
De gemeente Zandvoort had 
met verbazing kennis geno-
men van het voornemen tot 
onderzoek en reageerde furi-
eus. Liever ziet het college dat 
de provincie zich inzet voor de 
Kennemerregio. Uit de provin-
ciale structuurvisie moet een 
visie klinken die gericht is op 
het versterken van bedrijvig-
heid, leefbaarheid en duur-
zaamheid, opdat de provincie, 
zijn bedrijven en inwoners 
‘klaar’ zijn voor de tweede helft 
van de 21ste eeuw en verder.
Voor Zandvoort betekent dat 
het versterken van de kernacti-
viteiten Toerisme en Recreatie, 
waarvan race-evenementen 
een belangrijk deel uitmaken. 
Dat levert werkgelegenheid 
op, in Zandvoort en de regio, 
en daarmee worden de inves-
tering in en rond het circuit 
goed benut, nu en in de toe-
komst.

Reactie politiek
Burgemeester Niek Meijer: 
“Alles mag natuurlijk onder-

Als u de middag in het NH 
Hotels wilt meebeleven, vult 
u dan de bon in. U wordt ont-
vangen met een hapje en een 
drankje, aangeboden door NH 
Hoteles.  De middag wordt 
muzikaal omlijst door het 
Mainstream Jazzcombo en 
het Zandvoorts Mannenkoor 
treedt op. Een dag later ver-
zorgen zij in de Agathakerk 
het Nieuwjaarsconcert, sa-
men met het Zandvoorts 
Vrouwenkoor en leden van 
andere Zandvoortse koren. In 
NH Hoteles is min of meer ge-
deeltelijk een generale repeti-
tie. Voor eventuele sponsoring 
van het Nieuwjaarsconcert 
kunt u contact opnemen met 
de voorzitter van het man-
nenkoor, Wim van der Moolen,  
tel. 5717659.

Aansluitend biedt het NH 
Hoteles de mogelijkheid om 
aan te schuiven voor een uit-
gebreid ‘Zandvoort buffet’. 
Dat bestaat uit voorgerech-
ten, hoofdgerechten en een 
dessertbuffet. Houders van 
een ZandvoortPas krijgen 
€5 korting per couvert van 
€29,50 (max. 4 personen 

zocht worden, maar wat mij 
en de andere collegeleden 
opvalt, is dat er geen sprake 
is van een open vraagstelling. 
De provincie lijkt immers al 
te weten wat in de toekomst 
een betere vestigingsplaats 
voor het circuit is, namelijk 
in de Kop van Noord-Holland. 
Ik vraag me echt af wat de 
gedeputeerde eigenlijk ge-
presenteerd heeft: een voor-
nemen tot een onderzoek of 
een voldongen feit waarbij 
de komende maanden nog 

per pas). Voor de kleintjes is 
er het speciale Niño Happy 
Buffet (€ 14) met allerlei lek-
kere dingen. 

gaat Bloemendaal toch ook 
niet daar naartoe verhuizen 
voor een economische im-
puls.”

Reactie circuit
Circuit Park Zandvoort CEO 
Hans Ernst in een eerste re-
actie onaangenaam verrast 
te zijn: “In het verleden zijn er 
al diverse pogingen geweest 
om het circuit te verplaatsen, 
echter telkens zonder resul-
taat. Komend jaar vieren we 
ons 60-jarig bestaan op deze 
historische locatie en als het 
aan ons ligt, blijven we hier 
ook minstens de komende 
60 jaar.” Natuurlijk wil de cir-
cuitdirectie zich te allen tijde 
opstellen als een constructief 
gesprekspartner voor de over-
heid. “Wanneer men ons elders 
een locatie kan aanbieden die 
op alle fronten voldoet aan de 
hoge eisen die nodig zijn om 
een autosportaccommodatie 
als de onze op een financieel 
gezonde basis te laten func-
tioneren, dan willen we daar 
zeker over praten”, aldus Ernst, 
“dan praat je echter wel over 
een hele reeks voorwaarden. 

passende argumenten en be-
rekeningen worden gezocht? 
De gemeente Zandvoort zal 
dit onderzoek dan ook nauw-
lettend volgen en daar waar 
nodig actief deelnemen ten 
einde de Zandvoortse belan-
gen te behartigen.” Wethouder 
Wilfred Tates zei alles op alles 
te zullen zetten om het cir-
cuit voor onze woonplaats te 
behouden. Hij vond de econo-
mische reden niet echt steek-
houdend: “Kollum is de armste 
gemeente van Nederland. Je 

De Zandvoortse Courant en 
NH Hoteles ontvangen u graag 
op 12 januari aanstaande vanaf 
15.30 uur! 

Hier in Zandvoort hebben we 
de nabijheid van Schiphol, het 
NS-station op loopafstand, een 
goede bereikbaarheid en een 
uitstekende infrastructuur 
met voldoende kwalitatief 
goede hotels en restaurants 
in Zandvoort en omgeving. 
Dat vind je niet zomaar ergens 
anders.” 

Den Helder
De door de provincie voorge-
stelde mogelijke nieuwe loca-
tie in Den Helder biedt derge-
lijke faciliteiten in ieder geval 
bij lange na niet. Daarbij komt 
ook nog dat een nieuw circuit 
aldaar de nodige kosten met 
zich meebrengt. Om dezelfde 
voorwaarden te scheppen als 
in Zandvoort voor een circuit 
bij Den Helder moet volgens 
Hooijmaijers worden gedacht 
aan een investering van “en-
kele honderden miljoenen eu-
ro’s”. Het gaat echter volgens 
hem om gebiedsontwikkeling 
in de kop van Noord-Holland. 
Op de vraag wat er gebeurt 
als Zandvoort niet mee wenst 
te werken zei hij denigrerend: 
“Dat hoort er nu eenmaal bij.” 

Zandvoorter van het Jaar 2007 - vervolg voorpagina

Zandvoorter 
van het Jaar 2007 

Deze bon kunt u tot 
6 januari 2007  inleveren bij 
de Zandvoortse Courant, 
Hogeweg 39-1, 2042 GE Zandvoort.
Of mail naar jury@zandvoortsecourant.nl

Mijn keuze voor de Zandvoorter 
van het Jaar 2007 is:

1.

2.

3.

Mijn naam is:

Adres/postcode:

Telefoonnummer:

 Graag kom ik in aanmerking voor een 
uitnodiging om bij de uitreiking op 12 januari in het 
NH Hotel aanwezig te zijn met           personen.
 
 Deelname buffet met           personen.

Circuit-directeur Hans Ernst
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Terugblik 85 jarige 
Zandvoortse Reddings Brigade

Het bestuur van de Zandvoortse Reddings Brigade (ZRB) wilde 
het 85 jarige jubileum niet zonder meer voorbij laten gaan. 
Leden, oud leden, donateurs en belangstellenden waren afge-
lopen vrijdagavond uitgenodigd om gezellig met elkaar herin-
neringen op te halen in gebouw de Krocht. Met medewerking 
van Cor Draijer voor het fotomateriaal en aan elkaar gespro-
ken door Piet en Ankie Joustra was het, zowel voor jong en 
oud, een avond van herkenning.

door Nel Kerkman

Hoewel de ouderen veelal in 
de meerderheid waren, was er 
ook aan de jongeren van ZRB 
gedacht om niet alleen foto’s 
uit de oude doos te vertonen. 
De films na de pauze waren 
allemaal uniek en voorzien 
van bijpassende muziek. De 
getoonde beelden ontlokten 
veel commentaar en informa-
tie vanuit de zaal over waar en 
wie het allemaal waren. 

De oprichting in 1922
De verdrinkingsdood van de 
jeugdige Willem Groen in 
1920 was aanleiding om tot 
de oprichting van een red-
dingsbrigade te komen. Pas na 
de stranding van de KW 127 in 
1921 werd er een start gemaakt 
om bij dergelijke gebeurtenis-
sen adequaat op te kunnen 
treden. Op initiatief van de 
hervormde predikant Ds. P.M. 
Posthumus Meyes en bakker 
Koning kwam er schot in de 
zaak. Na twee jaar, om pre-
cies te zijn 18 februari 1922 (en 
niet 27 maart 1922), wordt de 
Zandvoortse Reddings Brigade 
in Ons Huis aan het Dorpsplein 
opgericht. Sindsdien is de bri-
gade al 85 jaar actief bezig op 
en langs het strand, maar ook 

bij allerlei streek- en landelijke 
activiteiten.

De huidige ZRB
Uit de fotoselectie kwam dui-
delijk de explosieve groei van 
de vereniging naar voren. Zo 
is de allereerste materiaalwa-
gen, een oude legerwagen, 
niet te vergelijken met de hui-
dige super de luxe Landrovers 
waar alle nieuwste snufjes in 
aanwezig zijn. De toenmalige 
redders, in keurige pakken met 
stropdas, kunnen niet wed-
ijveren met de oranje kleurige 
outfit van nu. Ook de houten 
zware roeiboten zijn vervan-
gen voor snel hanteerbare 
rubberboten. Hoewel de te-
genwoordige reddingsposten 
nog op de oude locatieplekken 
staan, is dat de enige overeen-
komst met de voormalige pos-
ten. Elke post heeft een aparte 
EHBO gedeelte en is voorzien 
van de modernste communi-
catieapparatuur. Maar wat na 
al die jaren niet is veranderd, 
is het enthousiasme van de 
tientallen vrijwilligers. Net 
als de initiatiefnemers van 85 
jaar geleden is de belangrijk-
ste doelstelling hetzelfde ge-
bleven: volledige inzet voor je 
medemens en zorgen voor een 
veilig strand van Zandvoort.

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)

Klaas als kerstman

Op woensdag 19 december 
organiseerde CliniClowns 
Nederland het CliniClowns 
kerstfeest in de Stadshal 
De Flint in Amersfoort. Het 
kerstfeest werd voor alweer 
het derde jaar georganiseerd. 
Ook dit jaar had de Stichting 
Cliniclowns onze eigen Klaas 
Koper gevraagd om voor de 
tweede keer als kerstman 
aanwezig te zijn. Uit het 
hele land kwamen er 400 
zieke en/of gehandicapte 
kinderen voor een spette-
rend optreden van PopGirlz 
en Gio. Onder de kinderen 
en hun familie waren ook 
de Zandvoortse Larissa v.d. 
Ham met haar moeder, oma 
en een vriendinnetje aanwe-
zig. Klaas vertelde na afloop 
dat het een zeer waardevolle 
middag was om zoveel kin-
deren een meer dan gezel-
lige middag te kunnen be-
zorgen. 

Kerstmusical

De 12 kinderen van het kin-
derkoor van de Protestantse 
kerk ‘Kinderen van de Kust’ 

verzorgden ook dit jaar een 
leuke musical voor alle ouders, 
opa’s en oma’s en andere be-
langstellenden. Het verhaal 
ging over de piek die zich 
afvroeg wat de inhoud was 
van Kerst. Aan het eind ver-
telde tante Clara uit Amerika 
(met Amerikaans accent) de 
gedachte achter het kerst-
feest. Vertederend zijn altijd 
weer de kleintjes die op het 
podium spontaan naar het 
publiek zwaaien en totaal al-
les om hun heen vergeten. De 
kostuums van de kinderen wa-
ren met eenvoudig materiaal 
kunstig in elkaar gezet. Het 
kinderkoor, onder leiding van 
Nicoline Steenwoerd, heeft 
zelf veel plezier tijdens het 
optreden. De solozangertjes 
en het koor zongen de sterren 
uit de kerstboom. Wil je mee-
zingen in het koor? Jongens en 
meisjes van 4 t/m 13 jaar kun-
nen elke woensdag van 18.30 
tot 19.15 uur komen oefenen 
bij de Protestantse kerk op het 

Kerkplein.

Kleurig Zandvoort
De op- en afritten van de 
stoepen in het centrum 
zijn sinds kort gemarkeerd 
met gele strepen. De ge-
meente heeft op verzoek 
van Bep Nieuwenburg een 
pot verf ter hand genomen 
om de stenen banden van 
de hellinkjes zichtbaarder 
te maken. Volgens Bep 
waren deze grijze op- en 

afritten voor mensen met een 
visuele beperking niet of nau-
welijks te zien. Haar kerstwens 

is hiermee in vervulling ge-
gaan. Bedankt gemeente.

Vuurwerk
Al eeuwen lang was het 
vuurwerk bedoeld om met 
veel lawaai kwade geesten 
weg te jagen en geluk te 
brengen voor de toekomst. 
Nog steeds wordt over de 
hele wereld jaarlijks voor 
kapitalen aan vuurwerk 
afgestoken. Natuurlijk be-
paalt u zelf of u uw oud en 
nieuw met vuurwerk wilt 
vieren maar er zijn wel een 
paar regels: vuurwerk mag 
op 29, 30 en 31 december 
bij erkende winkels gekocht 
worden. Vuurwerk mag pas 
op 31 december vanaf 10.00 
uur ’s ochtends tot ’s nachts 
2.00 uur op 1 januari worden 
afgestoken.

Vuurwerktips
Maak nooit eigen vuurwerk! 
Let op uw kleding en draag 
geen loshangende sjaals, 
jasjes of kleding van makke-
lijk ontvlambare stof. Steek 
vuurwerk aan met een lont 
of brandende sigaret en ga 
direct uit de buurt na het 
aansteken. Laat 1 persoon 
tegelijk vuurwerk afsteken 
en steek maar 1 stuk tegelijk 
af. Laat kinderen geen vuur-
werk afsteken. Ook sterre-
tjes zijn gevaarlijk (koud 
vuur bestaat niet) en zijn 
absoluut niet geschikt voor 
kinderen jonger dan 5 jaar. 
Gooi geen vuurwerk naar 
dieren of mensen. Het is heel 
belangrijk om uw vuurwerk 
na afloop op te ruimen. De 
meeste ongelukken gebeu-
ren op 1 januari wanneer 
kinderen vuurwerk, dat niet 
is afgegaan, opnieuw probe-
ren aan te steken. Mocht het 
toch onverhoopt misgaan? 
Gebruik een deken om ie-
mand in te rollen, koel met 
lauw stromend water (mi-
nimaal en kwartier) en bel 
ondertussen de ambulance 
of bel de dienstdoende huis-
arts. Met deze tips wensen 
we  u een veilig uiteinde en 
een gezond nieuwjaar.

In 1992 is op het bestaande onderstel van de oude post, de huidige post 
‘Ernst Brokmeier’ gebouwd

• De leukste courtage van Nederland *; 
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ‘s avonds;
•	 No Cure, No Pay;
•	 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

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT  ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Brederodestraat 89  Zandvoort

Vraagprijs: € 839.000,- k.k. 

 Dr. C.A. Gerkestraat 27rd  Zandvoort

Vraagprijs:
€ 199.000,- k.k.

***ALTIJD ALS EERSTE OP DE HOOGTE VAN 
ONS NIEUWE WONINGAANBOD? MELDT U NU 
AAN VOOR ONZE “PRIMEURMAILING”!***

Wist u dat wij ons nieuwe woningaanbod via een zgn. 
“primeurmailing” aan een selecte groep woningzoekenden 
presenteren vóórdat de woning officieel “op de markt” komt? 
Via de primeurmailing bent u er altijd verzekerd van dat u  
als eerste op de hoogte wordt gebracht van nieuw woning-
aanbod dat aan uw zoekcriteria voldoet. U kunt zich hiervoor  
- vrijblijvend - aanmelden via nick@vrijehuizenmarkt.nl of  
bel onderstaand telefoonnummer voor meer informatie. 

• Sfeervolle 30-er jaren 3-kamer (hoek)
bovenwoning (2 woonlagen) aan de rand 
van het centrum!

•	 Gesitueerd	op	steenworp	afstand	van	de	
duinen;

•	 Entree,	hal,	L-vormige	woonkamer	met	erker,	
open	haard	en	openslaande	deuren	naar	
balkon,	moderne	open	keuken	voorzien	van	
inbouwapparatuur,	moderne	badkamer	voor-
zien	van	douchecabine,	wastafel	en	toilet,		
1	(voorheen	2)	ruime	slaapkamer	met	dakkapel;

•	 Het	balkon	is	op	het	noordwesten	gelegen;
•	 Garage	aan	het	Schelpenplein	separaat	te	koop;
•	 Woonoppervlakte:	ca.	100	m²,	inhoud		
ca.	255	m³.

OPEN 
HUIS 

Zandvoortselaan 31   Zandvoort

• Sfeervolle en ruime 30-er jaren halfvrijstaande woning (type 2/1 kap) met o.a. recent 
en onder architectuur gerealiseerde opbouw (totaal 3 woonlagen), 5 slaapkamers,  
2 badkamers, voor-  en riante achtertuin, garage en oprit voor meerdere auto’s!

• Gesitueerd	aan	het	lommerrijke,	recent	geheel	opnieuw	bestrate	gedeelte	van	de	Zandvoortselaan;
• Begane	grond:	entree,	hal,	modern	toilet	met	fontein,	royale	woonkamer-en-suite	met	open	haard	
en	toegang	tot	eetkamer,	eetkamer	met	opensl.	deuren	naar	achtertuin	en	toegang	tot	semi-open	
keuken,	landelijke	keuken	in	L-opstelling	vzv	div.	inbouwapparatuur	en	toegang	tot	tuin;

• 1e	verdieping:	2	slaapkamers,	luxe	badkamer	met	o.a.	whirlpool,	douchecabine,	wastafel,	2e	toilet	
en	designradiator,	was-/droogruimte,	loggia;

• 2e	verdieping:	3	slaapkamers,	moderne	badkamer	met	o.a.	douchecabine,	dubbele	wastafel,		
3e	toilet	en	design	radiator,	balkonop	het	zuiden	met	fraai	uitzicht	over	de	duinen;	

• Een	woning	met	veel	mogelijkheden,	ook	geschikt	voor	bijv.	kantoor/praktijk	aan	huis!
• Een	karakteristieke	30-er	jaren	woning	gerenoveerd	met	moderne	en	luxe	accenten!
• Woonoppervlakte	ca.	190	m²,	perceelgrootte	343	m²,	inhoud	ca.	580	m³.

VERKOCHT 

ONDER 

VOORBEHOUD

Vraagprijs: € 629.000,- k.k. 

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

• Bezichtig deze woning vrijblijvend tijdens het “Open Huis” 
 op zaterdag 29 december a.s. van 14.00 tot 16.00 uur!
• Uniek	woonobject:	een	bijzonder	royale,	romantische	vrijstaande	villa	met	carport,	oprit	voor	meerdere	
auto’s	en	zeer	besloten,	riante	tuin!

• Totaal	gerenoveerd	met	behoud	van	haar	karakteristieke	elementen	(o.a.	glas	in	lood,	paneeldeuren,	
balkenplafonds);

• Royale	hal,	sfeervolle	woonkamer-en-suite	met	fraaie	schouw	en	openslaande	deuren	naar	aangren-
zende	eetkamer,	eetkamer	met	schuifpui	naar	achtertuin,	zeer	ruime	woonkeuken	voorzien	van	div.	
inbouwapparatuur,	bijkeuken	annex	gastenverblijf,	luxe	badkamer	met	douchecabine,	wandcloset,	
wastafel,	4	slaapkamers,	vanuit	master	bedroom	toegang	tot	balkon	en	2e	luxe	badkamer	met		
dubbele	wastafel,	whirlpool	en	douchecabine;

• De	besloten	achtertuin	is	gelegen	op	het	zuidoosten	heeft	een	oppervlakte	van	maar	liefst	ca.	230	m²!
• Woonoppervlakte	ca.	180	m²,	perceelgrootte	500	m²,	inhoud	ca.	475	m³.

NIEUW
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Het ‘recht’ op een witte Kerst
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl of bel: 0900-7275926

Weekend weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is zo opvallend, ieder 
jaar weer, dat menigeen 
vanzelfsprekend recht 
denkt te hebben op een 
witte Kerst, alsof dit clai-
men van een prachtig  
besneeuwd kerstdecorum 
er met de paplepel inge-
goten is.

De realiteit toont ons dat 
het vrijwel ieder jaar dro-
men blijft over die zo vurig 
gewenste witte wereld in 
ons steeds warmer wor-
dende landje. Misschien 
is zo’n begeerlijke witte 
kerstsfeer daarom wel een 
steeds terugkerend ‘hot 
item’..? De meest maagde-
lijke en onberispelijke Kerst 
beleefden we in 1938.  

Dat Dreamin’ of A White 
Christmas, naar de gelijk-
namige en veel te vaak 
opgevoerde song van Bing 
Crosby, is trouwens een 
typische Amerikaanse 
aangelegenheid. Hoewel 
de mildheid gedurende 
de winters ook in de 
Verenigde Staten meer en 
meer toeslaat, kon vooral 
de noordoostkant van  
het continent vaak reke-
nen op een witte surprise  
rond of juist tijdens 
Kerstmis, de afgelopen 
decennia.

Een witte kerst in ons land 
is dus uiterst zeldzaam en 
niet in de laatste plaats 
omdat de ambtenareske 
heren in de Bilt nog altijd 
een absurd streng crite-
rium hanteren. Immers 

een kerst mag pas als wit 
worden betiteld als er op 
zowel eerste als tweede 
kerstdag in de Bilt tenmin-
ste 1 cm. aaneengesloten 
sneeuw ligt op het veld. 
Het moge duidelijk zijn 
dat dit de voorbije hon-
derd jaar slechts enkele 
keren officieel gebeurde 
en laatstelijk in 1981. En in 
dat jaar was eigenlijk niet 
eens sprake van een vers 
en luchtig sneeuwdek, 
maar de sneeuwlaag lag 
er al een aantal dagen en 
was bovendien verijst, ook 
in Zandvoort.

Nemen we deze strenge 
definitie niet mee, dan ge-
beurde het wel vaker dat 
de kerst (regionaal vooral) 
wit oogde. In  2000 en 
ook in 2001 beleefde we 
het zo. 

Op 25 december 1995 be-
gon het veelbelovend en 
werd er in de ochtend in 
korte tijd een centimeter 
of 5 aan sneeuw bezorgd, 
maar dit dooide in de loop 
van de middag vrijwel vol-
ledig weg. 

Dit jaar ontsprongen we 
de dans weer eens want 
ook kerst 2007 werd geen 
witte!

Maar het fantastische win-
terplaatje van vorige zater-
dag -met de dikste rijp ooit 
op de bomen- maakte na-
tuurlijk veel goed. 

Marc Putto

De Babbelwagen was weer heel gezellig

Al in 1050 werd vanuit 
Zandvoort gevist, hoewel men 
toen nog redelijk bang was 
voor de zee, gelet op de vele 
‘monsters’ en het feit dat men 
‘van de aarde’ kon verdwijnen 
(er werd toen nog van uitge-
gaan dat de aarde plat was). 
De vangst bestond voorname-
lijk uit kabeljauw, schelvis en 
rog, die in die tijd veel groter 
van formaat waren. 

De vloot
In eerste instantie voer men 
op een puntig ‘Romeins’ boot-
je, daarna kwam de ‘Egmonder 
pink’ als voorloper van de ver-
trouwde bomschuit. O.a. in 
de Swaluestraat en bij de ro-
tonde werden timmerschuren 
neergezet voor de bouw van 
de schuiten. Het was een hele 
klus om de kant-en-klare sche-
pen via de Prinsenhofstraat 
met behulp van paarden 
omhoog te krijgen naar het 
Schuitengat. Normaal duurde 
dit een dag maar als het te-
genzat kon de hele klus wel 
eens drie dagen in beslag ne-
men. Bekende redersnamen 
van rond 1900 waren onder 

meer Keesman, Zwemmer, 
Van der Werf en Paap en de 
vloot bestond uit elf schuiten. 
Soms bleef men, bijvoorbeeld 
bij de haringvangst, wel 15 we-
ken weg en gezien de smalle 
kooien en onhygiënische toe-
standen aan boord was dat 
beslist geen pretje.

Keizerin Sissi
Een leuke anekdote betreft 
keizerin Sissi. Tijdens één van 
haar verblijven in Zandvoort 
verzocht zij burgemeester 
Boerlage of zij niet een keertje 
mee mocht varen. De eer viel 
uiteindelijk schipper Keesman 
de beurt, want ‘die vloekte het 
minst’. Sissi bleef gedurende 
de hele trip van Zandvoort 
naar Den Helder aan dek van 
de ‘Ora et Labora’ en zij liet zich 
zelfs aan de mast vastketenen 
toen het weer wat slechter 
werd.

Bomschuit
Na de pauze met de gebruike-
lijke verloting en een lekkere 
oliebol presenteerde Eli Paap 
een zelfgemaakte miniatuur 
bomschuit, waaraan hij der-

Knap hoor, om ondanks het winterweer opnieuw een volle 
zaal in hotel Faber enthousiast te maken voor dia’s uit een ver 
verleden! Deze keer werd door ‘explicateur’  Ton Drommel de 
‘visscherij’ van Zandvoort in al zijn facetten op een heel kun-
dige en vaak geestige manier belicht. Het leuke is vooral dat 
het aanwezige publiek volop reageert op met name de diverse 
oude foto’s en het commentaar is dan vaak niet van de lucht.

tien maanden had gewerkt. 
Hij brak tevens een lans voor 
de bomschuitenclub, waarbij 
zowel nieuwe leden als dona-
teurs van harte welkom zijn. 

Gebreide trui
Wist u trouwens dat iedere 
vissersplaats zijn eigen brei-
patroon had? Een fraaie foto 
gaf het typische patroon van 
Zandvoort te zien en dit werd 
vooral beschouwd als een 
soort identiteitsbewijs. Na 
een scheepsramp kon aan de 
hand van de trui de plaats van 
herkomst worden bepaald en 
kon het slachtoffer netjes be-
graven worden. In de zeer uit-
gebreide collectie dia’s werd 
natuurlijk ook aandacht be-
steed aan de visloopsters met 
hun typische hoedjes op weg 
naar Haarlem en de oude en 
nieuwe watertoren.

In 1902 werd de laatste werf 
gesloopt en was de visserij 
vanuit Zandvoort afgelopen. 
Wel gingen de vissers via 
Scheveningen, Katwijk of Den 
Helder nog de zee op, waar 
men via de Doggersbank 
vaak in de haven van Lerwick 
(Shetlands) bivakkeerde. Veel 
hilariteit veroorzaakte de fo-
to’s van de in die plaats veel 
voorkomende ‘hoerenhondjes’, 
stenen beeldjes van honden; 
aan hun stand kon men zien 
of de vrouw des huizes (van 
plezier) bezet was of niet. Het 
schijnt zelfs zo te zijn dat deze 
beeldjes ook hier in Zandvoort 
nog steeds achter een raam te 
zien zijn………

Jubileum
Marcel Meijer gaf tot slot aan 
met De Babbelwagen volgend 
jaar het tienjarig jubileum te 
vieren. Het is dan de bedoe-
ling dat hij en zijn duidelijk 
betrokken medeleden 8 to 10 
keer per jaar op diverse plaat-
sen in het dorp een cultureel 
historische voorstelling gaan 
geven. Zandvoort blijft dus 
een uniek gebeuren rijk.

Marcel Meijer (3e van links), omringd door vrijwilligers van De Babbelwagen

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief

Rob Greeven Timo Greeven

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Wij danken alle cliënten voor het in ons gestelde vertrouwen.
 

Óók tussen kerst en oudjaar zijn wij vanzelfsprekend geopend!
Wij zijn  u graag van dienst in 2008.

Actieve Makelaardij Werkt!
Kies in 2008 voor Greeven

Kim Dekker

Kinderfeestje 
organiseren?

Beachrun alleen met Gertenbachers “Jammer dat het zo heeft moe-
ten lopen. Ze hebben zich niet 
gerealiseerd dat de kinderen 
veel minder last van kou heb-
ben dan volwassenen en dat 
ze ’s middags toch ook buiten 
spelen. Verder worden ze door 
tempo te lopen vanzelf warm”, 
aldus een teleurgestelde Fred 
van Zanten, directeur van het 

De 2e Beachrun die door het Wim Gertenbach College is geor-
ganiseerd, is alleen door de eigen leerlingen gelopen. Op een 
enkeling na, waren die allemaal aanwezig. OBS de Duinroos, die 
ook mee zou lopen, moest op dringend verzoek van een aantal 
verontruste ouders verstek laten gaan. De ouders vonden het te 
koud en daardoor onverantwoord.

Wim Gertenbach College. Aan 
het einde van het parcours 
stonden er warme chocolade-
melk en koeken klaar die gretig 
werden genuttigd.

De winnaar van de 2e Beachrun 
werd Mitchell Schoorl die de 
5 km in 20 minuten aflegde. 
Drie jongens wonnen de run 

bij de onderbouw: na 25 mi-
nuten besloten Rokus Koper, 
Mitchell Braamzeel en Beau van 
Velthoven gelijktijdig over de fi-
nish te gaan. De meisjes hebben 
er in de bovenbouw een gezel-
lige wandeling van gemaakt. 
Nanouk Bakker Schut was het 
snelste meisje bij de onderbouw. 
Zij finishte na 26 minuten.

VERKOCHT

VERKOCHT
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Bij de denksporten vallen ieder jaar weer twee 
toernooien op. Het Strand Schaaktoernooi van de 
Zandvoortse Schaakclub en het Louis Bloktoernooi in 
het Gemeenschapshuis van Chess Society, die beide al-
tijd goed bezet zijn. Het eerste team van Chess Society 
eindigde in de eerste klasse van de Noord-Hollandse 
Schaakbond op een eervolle tweede plaats.

Formule 16 zeiler en Zandvoorter Hans Klok bracht de 
wedstrijden om de officieuze wereldtitel naar Zandvoort. 
Samen met watersportvereniging Zandvoort is gepro-
beerd er een waardig evenement van te maken, echter 
teveel wind op de meeste dagen zorgden ervoor dat 
slechts 5 races gevaren werden. Klok zelf werd winnaar 
van de Holland Casino Formula 16 Catamaran Global 
Challenge.

Nog een wereldtitel werd in Zandvoort vergeven. In juni 
werd in de Korver Sporthal het officiële wereldkampi-
oenschap frisbee freestyle afgewerkt. Nadat er op het 
strand van Bloemendaal ook teveel wind stond, vonden 
zij gastvrij onderdak in de sporthal.
 
Last but not least hebben de Zandvoortse softballers ook 
een nieuw complex in bezit mogen nemen. Niet echt ide-
aal gelegen maar wel een echt veld. De dames eindigden 
in de zesde klasse in de middenmoot. De heren deden het 
beter, de vierde plaats werd hun eindstation.

Het jaaroverzicht 2007 van de Zandvoortse Courant
In deze laatste week van 2007 blikken wij graag met u terug op het afgelopen jaar. Dat doen wij 

in vier categoriën: Evenementen, Sport, Politiek en Algemeen. Wij wensen u veel leesplezier!

Het jaar 2007 begon traditiegetrouw met de 
nieuwjaarsduik. Deze keer was het uniek omdat 
Zandvoort als vrijwel enige gemeente de duik 
liet doorgaan, ondanks het hoge water en de storm. 
Pure Zandvoort promotie. De nieuwjaarsreceptie op 
het gemeentehuis is altijd een gezellig en sociaal ge-
beuren; burgemeester Niek Meijer zal dat op 2 januari 
aanstaande wel merken. Warme gevoelens bezorgde 
Thijs Ockersen ons met zijn kussende Zandvoorters 
expositie in de koffieclub van de Hema.

Februari was de maand van Arlan Berg die tot 
Zandvoorter van het jaar 2006 uitgeroepen werd. 
Super was het kindercarnaval en die benaming 
gold ook voor de uit-
voering van de operette 
Die Fledermaus in de 
Agathakerk. In Holland 
Casino Zandvoort ont-
brandde de pokerkoorts, 
een trend die dit jaar flink 
doorzette.

Maart was nostalgisch ge-
tint door bijeenkomsten van 
De Babbelwagen van Marcel 
Meijer, een avond van het 
Genootschap Oud Zandvoort en een uitvoering 
door folklorevereniging De Wurf. Het is een goede 
zaak dat er aandacht wordt besteed aan historisch 
Zandvoort. 

Een fraai Welsh zandkasteel op de Rotonde, een zon-
nig en gezellig Paasweekend, een goede opvoering 
van toneelvereniging Wim Hildering en een zeer ge-
slaagde Koninginnedag, inclusief een zeepkistenrace 
die veel publiek trok, vormden de hoogtepunten van 
de maand april.

Op 1 mei vierde burgemeester Rob van der Heijden het 
feit dat hij vijfentwintig jaar geleden in deze functie in 
de gemeente Leens werd beëdigd. Veel bezoekers trok 
het circuit bij het World Touring Car Championship 
(WTCC). Het trio Johan Clement gaf zijn laatste optre-
den van het winterseizoen in het kader van Jazz in De 
Krocht. In de reeks Kerkpleinconcerten van de stichting 
Classic Concerts was er een zeer grote opkomst voor 
het Vocaal Ensemble Kwarts. Elke maand wordt er een 
gratis concert gegeven in de Protestantse Kerk en dat 
initiatief verdient alle lof. Dat is ook van toepassing op 
de organisatie van de voorjaarsmarkt, die mede door 
het perfecte weer een groot succes werd.

Veel evenementen in juni: de Zandvoortse mobili-
teitsdag op het circuit trok zestig gebruikers van rol-
stoelen en scootmobiels, het 18e Zomerzottenfestival 
van de Rotary Club Zandvoort, het haringproeven 
bij Thalassa en het Midzomernachtfestival. Maar 
vooral het afscheid van Rob en Hanneke van 
der Heijden was groots en stijlvol. Met name 
het Ameezing feest met medewerking van veel 
koren, dansers, muziek en dorpsomroepers op het 
Gasthuisplein was onvergetelijk. 

Juli gaf eveneens een groot aanbod 
aan activiteiten te zien: het Zandvoorts 
Open, dé golfwedstrijd voor de inwo-
ners van Zandvoort, de van NCRV’s 
Korenslag bekende Biltstars traden op 
en in strandtent Rapa Nui werd het 
Rongo Rongo festival gehouden. 19, 
20 en 21 juli was ‘superweekend’ met 
de 33e kortebaanwedstrijd in de 
Zeestraat, het Tropicanafestival barst-
te los en op zondag werd de tweede 

editie van de 
Z a n d vo o r t s e 
wielerronde gehouden. De 
uitsmijter bestond uit een 
ludiek gezelschap, dat met 
allerlei soorten en kleuren 
Solexen de strijd aanging.

Augustus stond werkelijk 
bol van de evenementen: het 
DTM weekend, de Rekreade, 
muziekfestivals, het 12e 
s t ra n d s c h a a k t o e r n o o i , 

Zandvoort Alive, de zomermarkt, het onverwachte 
maar zeer gewaardeerde volksdansfestijn met 
dansgroepen uit diverse landen, 
het KLM Open op de Kennemer 
Golf & Country Club, de try-out 
van de cabaretgroep Middelbare 
Meiden en tot slot op het terras 
van strandpaviljoen Booker Beach 
‘spinden’ 150 mensen zich in het 
zweet bij ‘Spinning on the Beach 
2007’ voor het goede doel.

Ook in september hoefde men 
niet stilletjes thuis te blijven, 
maar kon genoten worden van of 
deelgenomen aan: de Iron Man 
competitie ten behoeve van Kika, 
de fietsvierdaagse, het wereldrecord ‘back piece tat-
too’ werd verbeterd (tot 51,03 meter), het 25-jarige 
jubileumconcert van het Zandvoorts Mannenkoor, 

het geweldige shantykorenfestival en 
voor de racefans: de openingsrace van de 
A1GP. 

Klaas Koper was de 
grote winnaar van 
het Noord-Hollands 
kampioenschap 
Dorpsomroepen, 
dat begin oktober 
in Zandvoort on-
der natte omstan-
digheden werd 
gehouden. Ook de 
eerste Zandvoortse 
Korendag in de 

Protestantse Kerk, waaraan twintig koren deel-
namen, was een groot succes. Serviceclub Lions 
Zandvoort organiseerde voor de zesde keer de jaar-
lijkse bridgedrive met maar liefst 140 paren.

Het loopt duidelijk tegen het eind van het jaar, 
want afgezien van een Genootschapsavond, een 
flinke plons van WNF duikdeelnemers in een frisse 
Noordzee en een ludieke kroegentocht ‘Rondje Dorp’  
was het verder vrij rustig in het dorp. De intocht 
van Sint Nicolaas vormde deze maand duidelijk het 
hoogtepunt, want helaas werd de beloofde spet-
terende winterse feestmarkt door het bijzonder 

slechte weer 
geen echt suc-
ces.

December staat 
in principe voor 
kleinschalige, 
warme en voor-
al huiselijke 
evenementen, 
zoals de viering 
van Sinterklaas 
en natuurlijk 
de kerstdagen. 

Toneelvereniging Wim Hildering gaf traditiege-
trouw een humoristische uitvoering in De Krocht 
en er werd in de St. Agathakerk een bijzondere 

Eucharistieviering gehouden ter gelegen-
heid van het compleet veranderde interieur. 
De Babbelwagen was te beluisteren en te zien 
in hotel Faber en bijzonder is jaarlijks ook de 
gezamenlijke kerstzang met het Gemengd 
Zandvoorts Koper Ensemble op kerstavond.

Dit overzicht geeft nog eens duidelijk aan 
dat er gelukkig gedurende het jaar veel acti-
viteiten in ons dorp worden gerealiseerd. De 
inwoners van Zandvoort en vele bezoekers uit 
de omgeving en uiteraard de toeristen heb-
ben beslist niet te klagen en hopelijk kan men 
in 2008 opnieuw genieten van een scala aan 
evenementen.

Jaaroverzicht: Evenementen in 2007

Autosport en Zandvoort zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Voor het eerst konden Hans Ernst en zijn 
medewerkers dit jaar het WTCC gastvrij ontvangen. 
Een klasse die door de hele wereld racet en waarin ook 
een aantal nationale toppers vertegenwoordigd zijn. 
Alhoewel het sportief een succes was, was het ook de-
bet aan het niet doorgaan van de Masters of Formule 
3, de vroegere Marlboro Masters. Door het schrappen 
door de Hoge Raad van de zeven extra geluidsdagen 
die door de provincie waren toegekend, een uitspraak 
die veel stof heeft doen opwaaien, moest die toprace 
uitwijken naar het circuit van Zolder (B). Andere topra-
ces waren natuurlijk de naar voren gehaalde DTM en 
voor de tweede keer de seizoensstart van de A1GP.

De Zandvoortse basketballers hebben een min of 
meer onstuimig jaar achter de rug. Het vorige seizoen 
werd afgesloten met de mededeling van een aantal 
eerste teamspelers dat zij een sabbatical year namen 
of naar een andere vereniging zouden vetrekken. De 
heren van het tweede team kozen ervoor om niet 
in de rayon 1e klasse te gaan spelen maar om in de 
regionale 2e klasse te blijven. De dames daarentegen 
sloten de vorige competitie af met een mooie derde 
plek. Dit seizoen echter moet coach Johan Beerepoot 
alle zeilen bijzetten. Een mix van zwaar geblesseerde 
speelsters, dames stopten en nieuwe dames zijn er 
mede de oorzaak van dat de eerste vier wedstrijden 
verloren gingen.

Het eerste dartsteam van ZSC speelde dit jaar in de 
vierde klasse en werd fluitend kampioen. Er werd zelfs 
gestreden om het kampioenschap van Nederland, 
dat echter niet behaald werd. Door hun resultaten 
hebben zij het verzoek van de bond om een klasse 
over te slaan met beide handen aangegrepen en dit 
seizoen spelen ze in de tweede klasse.

De futsallers van Zandvoort Noord hebben na het 
vorige seizoen, bij gebrek aan aanwas,  de pijp aan 
Maarten gegeven. De futsallers van ZSC haalden op 
een haar na het kampioenschap. De mannen van 
coach Marcel Paap werden met slechts één punt 
verschil tweede en moeten dus een jaartje 
wachten om naar de tweede klasse te mogen 
promoveren. Op dit moment staan zij tweede 
in hun competitie. Het nieuwe eerste team 
van SV Zandvoort speelde een aardig seizoen 
en eindigde in de middenmoot.

Voor het tweede jaar in successie was de 
Kennemer Golf & Country Club gastheer van 
het KLM Open, het grootste golftoernooi 
van Nederland. Vanaf dag 1 was het een suc-
ces. Vele duizenden golfenthousiastelingen 
wisten de banen in de Zandvoortse duinen 
te vinden en maakten een razend spannen-
de ontknoping mee. De  sensatie van het 
toernooi, landgenoot Joost Luiten (20), werd 
tweede op één slag van winnaar Ross Fisher. 
Plaatsgenoot Ronald Stokman had ook 
een primeur; hij was de eerste Zandvoorter 
die zich plaatste voor dit toernooi. Onze lo-
kale golfclub Sonderland verleende hand en 
spandiensten. Hun eerste gemengde team 
werd in de eigen competitie ongeslagen 
kampioen en het tweede team eindigde op 
de tweede plaats.

Jeu de Boules Zandvoort 
heeft een geweldig jaar ach-
ter de rug. Op 19 april werd 
hun spiksplinternieuwe 
accommodatie naast het 
gebouw van de EMM door 
burgemeester Rob van der 
Heijden officieel geopend. 
Door dit complex gaat de ac-
tieve club nu ook competitie 
spelen. Helaas overleed Evert 
van der Linden, medeoprich-
ter van de club,  onlangs.

De Zandvoortse Hockey Club moest het eerste dames-
team terugtrekken. Alhoewel er (net) voldoende da-
mes waren om te starten, werd toch besloten dat niet 
te doen om personele problemen de voorkomen.

Afdeling handbal van ZSC had een schitterende 
kampioen. Het eerste damesteam werd al voordat 
de competitie afgelo-
pen was in de Korver 
Sporthal gehuldigd. De 
veldcompetitie werd 
helaas als op één na 
laatste afgesloten.

De twee paradepaardjes 
van SV Zandvoort sloten 
het vorige seizoen to-
taal verschillend af. Het 
eerste zaterdagelftal 
speelde lange tijd mee 
om de hoofdprijzen 
maar moest uiteindelijk 
afhaken en werd vierde. 
In de nacompetitie om 
een plaats in de eerste 
klasse werd de tweede ronde gehaald. De zondag-
voetballers speelden geen rol van betekenis en sloten 
af in de onderste regionen. 

Een zeer ambitieus eerste gemengd team van 
Tennisclub Zandvoort werd bijna lachend 
kampioen in de eerste klasse. Marcus Hilpert 
was dit seizoen nieuw in het kampioensteam. 
Van de zeven wedstrijden werden er 5 gewon-
nen en niet een verloren. Zandvoort gaat weer 
naar de top van tennissend Nederland!

Jaaroverzicht: Sport  in 2007
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Het jaar 2007 gaat te boek met grote stormen en 
met een verontrustende strandafslag bij het naakt-
strand. De provincie Noord-Holland en de Noord-
Hollandse kustgemeenten doen eind 2007 een op-
roep aan minister Van der Hoeven van Economische 
Zaken om meer aandacht te besteden aan de eco-
nomische functie van de kust. Hopelijk wordt in 
2008 de veel beloofde zandsuppletie uitgevoerd.

De in 2001 geopende dependance van het 
Spaarneziekenhuis in zorgcentrum Huis in de 
Duinen heeft begin januari definitief zijn deuren 
gesloten. De sluiting komt als donderslag bij hel-
dere hemel. Wethouder Gert Toonen belooft “er al-
les aan te doen om de polikliniek te redden.”

In februari zijn er koperdieven in Zandvoort actief. 
Dit keer worden er twee bronzen beelden van hun 
sokkel gezaagd. Het beeld ‘Kind met vlieger’ wordt 
maanden later in het Amsterdamse bos in stuk-
ken terug gevonden. Het 
beeld van kunstenaar Nel 
Klaassen is onvindbaar. 

Het diagonale beraad van 
de Agatha parochie orga-
niseert voor de eerste keer  
een verdeelpunt voor een 
voedselbank in Zandvoort.

In maart blijkt dat er 
teveel  damher ten  
zijn in de Amsterdamse Water leiding duinen. Ze 
zijn een bedreiging voor de verkeersveiligheid en 
er worden hogere afrasteringen om het gebied 
geplaatst. 

In april moeten de oude platanen langs de 
Zandvoortselaan, in verband met de ontgravingen 
voor de vervanging van riool en waterleidingen, wij-
ken voor een nieuwe variant: de Christusdoorn. 

Het Zandvoorts museum krijgt een nieuwe muse-
umbeheerder. De opdracht aan de Amsterdamse 
Sabine Huls is onder andere om het museum meer 
naamsbekendheid te geven. Na amper 20 dagen in 
dienst koopt Sabine Huls, in opdracht van de ge-
meente Zandvoort via veilinghuis Sotheby’s, het 
schilderij ‘Een buurtje in Zandvoort’ van de kunste-
naar J.H.B. Koekkoek.

In mei wordt in het drinkwater een e-coli bacterie 
aangetroffen. Zandvoort en omliggende gemeen-
ten krijgen het advies om het 
drinkwater voor consumptie 
eerst 2 minuten te koken. 

De bekende Zand voortse huis-
arts in ruste Gerard Mol is de 
enige Zandvoorter die onder-
scheiden werd. Hij krijgt de  
versierselen van de hoge on-
derscheiding ridder in de Orde 
van Oranje Nassau opgespeld.

Victor Bol zit 24 uur in een 
strandrolstoel op een paal in zee om het gebruik 
van de gratis strandrolstoel te promoten.

Zandvoort biedt Bloemendaal zijn overtollig zand 
aan wat met uitzondering ‘horizontaal’ vervoerd 
mag worden.

Vanaf juni rijden er weer Tuk Tuks in Zandvoort. Ook 
de Strandbus is van de partij en rijdt op ‘mooi weer’ 
dagen. Of de Tuk Tuk en de Strandbus in 2008 terug 
komen is nog onzeker.

Het strandpaviljoen Eldorado op het naaktstrand 
brandt volledig uit. Strandpachters, bedrijven en 
inwoners bieden de gedupeerde eigenaar de hel-
pende hand.

Een wolkbreuk zorgt voor grote overlast in de lagere 
gedeelten van Zandvoort.

Het appartementencomplex van Zorg aan Zee, ‘De 
Achtsprong’ in de Postsstraat, krijgt in juli eindelijk 
groen licht voor de bouw.

De Recreade viert zijn 
40-jarige bestaan met 
een groot zonnig slotfeest 
‘Santekraampie’ op het 
Gasthuisplein. Na afloop 
is er een reünie. 

De bomen rond de Hannie 
Schaftschool zijn gekapt. 
Ze maken plaats 
voor de noodlo-

kalen van de Mariaschool die verplaatst 
worden naar de ‘Busweg’. Het betekent 
dat het schoolplein (waarop de noodloka-
len stonden) tot voorjaar 2009 vrij blijft. Er 
is voorlopig een skatebaan op het speel-
terrein geplaatst.
 
In augustus wordt op de Zeeweg een ‘vrije’ 
busbaan gecreëerd door de provincie. De 
baan zou alleen door pendelbussen ge-
bruikt moeten worden als de temperatuur 
boven de 24°C komt. Het initiatief wekt 
veel wrevel bij de automobilisten op, die nu nood-
gedwongen in een file staan. 

De Zandvoortse Reddingsbrigade krijgt twee nieu-
we Landrovers die over speciale brancards en hyper-
moderne communicatiemiddelen beschikken. 
Een gedenkmonument met een bijzondere oorkon-
de is bij het opknappen van het Stationsplein ver-
dwenen. Niemand weet iets af van het document 

en het is tot op he-
den niet terug.

Wi j ks t e u n p u nt 
Pluspunt in Zand-
voort Noord wordt 
officieel geopend.

I n  s e p t e m b e r 
wordt de nieuwe 
burgemeester Niek 
Meijer geïnstal-
leerd, tijdens een 

buitengewone vergadering van de gemeenteraad 
in Nieuw Unicum.

De vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling 
Zandvoort organiseren een groots bloemen-
corso en ontvangen voor hun inzet de Gouden 
Zonnebloem trofee.

Het project ‘reconstructie Kop Zeeweg’ van de pro-
vincie en gemeente Bloemendaal gaat van start. De 
prognose is dat, met onderbrekingen in de zomer, 
de klus in mei 2009 geklaard is.

In oktober ruilt woningbouwvereniging EMM de 
grond van 24 woningen op de Prinsesseweg met de 
te bouwen woningen van de g emeente, op het ter-
rein van de Brede school in het Louis Davids Carré. 
De bewoners zijn niet blij met de EMM plannen 
omdat  tijdens eerdere bijeenkomsten en gesprek-
ken altijd is beloofd dat zij na de sloop weer een 
eengezinswoning, op dezelfde plek, terug zouden 
krijgen. 

De Zandvoortse kunstenaars Marianne Rebel 
en Hilly Jansen zijn aan het kunstproject 
‘Kinderkunstlijn’ begonnen waar schoolkinderen 
van de hoogste groepen aan mee doen. In maart 
2008 start de tentoonstelling in het Zandvoorts 
Museum, van waaruit de route langs de winkels 
loopt.

Minister Plasterk van Cultuur wijst het 
Gasthuishofje aan als Rijksmonument.

In november houdt politie Kennemerland een kop-
stuk van de Italiaanse Camorra  aan, die onder een 
valse naam in Zandvoort verbleef.

Een najaarstorm heeft flink huisgehouden op 
strand en er is weer zand bij het naaktstrand en 
Bloemendaal weggeslagen.

Na maanden stilte, luidden in december de klokken 
van de St. Agatha Kerk aan de Grote Krocht een 
bijzondere Eucharistieviering in. Dit allemaal ter 
ere van het compleet veranderde kerkinterieur.

De eerste gepardonneerde krijgen uit handen van 
wethouder Gert Toonen en EMM directeur Theun 
Oosterhuis de sleutels voor een woning in ont-
vangst.

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft het voorne-
men opgevat tot het laten uitvoeren van een studie 
naar de verplaatsing van het Circuit Park Zandvoort 
naar de Kop van Noord-Holland. Medio 2008 zal 
het verplaatsingsonderzoek uitgevoerd worden.

Jaaroverzicht: Algemeen  in 2007

2007 begon met een extra raadsvergadering 
naar aanleiding van een advertentie van OPZ in 
de Zandvoortse Courant. De oppositie (CDA, SP 
en GBZ) was van mening dat de tekst niet anders 
kon worden uitgelegd dan een aanval op de eigen 
OPZ-wethouder. Carl Simons haalde de angel eruit 
door de vraag of zijn fractie Bierman nog steunde 
volmondig met ‘ja’ te beantwoorden.

De commissie Projecten & Thema’s van februari 
sprak zich uit om de collectie beeld- en geluids-
apparatuur van Jelle Attema jr. en Cor Draijer voor 
Zandvoort te behouden. De heren presenteerden 
een plan om het Gemeenschapshuis daarvoor te 
gebruiken.

In de commissie Planning & Control van 21 maart 
kreeg wethouder Marten Bierman het moeilijk. Hij 
had een krediet van € 500.000 gevraagd waarmee 
deskundigen ingehuurd kunnen worden die duide-
lijk moeten maken hoe de grondexploitatie er uit-
ziet en welke risico’s verbonden zijn aan de uitwer-
king van het bestemmingsplan Middenboulevard. 
Het merendeel was daar tegen en het half miljoen 
kwam er niet.

In de raadsvergadering van april liepen de emo-
ties hoog op. Vooral het agendapunt waarin het 
college vroeg om financiën te verschaffen om 
het proces van voorbereiding van het bestem-
mingsplan Middenboulevard niet te vertragen, 
was emotioneel. Tijdens het debat werd Bruno 
Bouberg Wilson (OPZ) door Fred Kroonsberg 
(PvdA) van belangenverstrengeling beticht, het-
geen hij niet ontkende maar waarvoor hij wel 
excuses eiste. Kroonsberg wenste daar niet op 
in te gaan.

In de raad van mei probeerde wethouder Bierman 
een nederlaag te voorkomen. De meerderheid van 
de raad wilde niet meegaan met een niet geamen-
deerd bestemmingsplan voor de Middenboulevard. 
De grootste coalitiepartijen VVD en OPZ hadden 
aan waarschuwingen geen boodschap. Zij wensten 
zeven amendementen, waarvan het college er vier 
had afgeraden, te handhaven.

OPZ-raadslid Peter Boevé komt in mei in zwaar 
weer terecht. Tijdens een rechtszaak tegen hem, 
werd beweerd dat hij een ex-partner regelmatig 

verkracht zou hebben. De officier van Justitie eiste 
18 maanden waarvan de helft voorwaardelijk. Boevé 
verweerde zich door te stellen dat er van verkrach-
ting geen sprake was en dat hij de jonge man als 
prostitué zag. De rechter achtte de ten lastenleg-
ging niet bewezen omdat de gevallen verjaard wa-
ren. Boevé meldde zich ziek en kreeg 
tijdelijk ontslag. OPZ zette hem uit 
de partij voordat de rechter uitspraak 
had gedaan. Het raadslid wenste zijn 
zetel niet op te geven maar heeft na 
het eerste tijdelijk ontslag nog twee 
keer deze procedure in werking ge-
zet.

Na de raadsvergadering in maart 
waarin Hester Maij voor het laatst de 
voorzittershamer hanteerde, werd de 
vergadering van juni de laatste van 
burgemeester Rob van de Heijden. 

In juli kreeg de Zandvoortse politiek een mooi be-
richt van de Provincie. Gedeputeerde Staten hebben 
de regels voor jaarrondpaviljoens versoepeld. Nu is 
er ruimte voor nog vier jaarrondpaviljoens.

Aan het begin van de raadsvergadering van juli 
maakte vicevoorzitter Pim Kuijken bekend dat mr. 
Niek Meijer door de vertrouwenscommissie werd 
voorgedragen als de nieuwe burgemeester van 
Zandvoort. De benoeming zou niet eerder dan op 
18 september plaatsvinden.

Tijdens het zomerreces ontstaat er wrevel binnen 
de Zandvoortse politiek. Een onverwachte ter in-
zage legging van bestemmingsplan Oud Noord, 
zorgde voor vragen. De politiek was er niet van ge-
charmeerd om tijdens de zomer, als veel plaatsge-
noten op vakantie zijn, dit te doen. Uiteindelijk werd 
de termijn verlengd met twee weken.

De raad van september had weer een emotioneel 
verloop. De dekking voor de financiering van de 
ondergrondse parkeergarage ontlokte een stevige 
discussie tussen het college en de raad. Zowel de 
VVD als het CDA gingen diep in op de financiële ri-
sico’s die een dergelijk project met zich meebrengt. 
De VVD hield een slag om de arm wat betreft dek-
king tot het nieuwe parkeerregime door de raad is 
vastgesteld.

De raadsvergadering van oktober kwam te verval-
len, geen unicum maar wel opmerkelijk. Het enige 
oorspronkelijke agendapunt, het Milieubeleidsplan 
2007, was door de commissie voor verdere behan-
deling naar 2008 geschoven zodat er geen be-
sluit in de gemeenteraad genomen kan worden. 

Hierdoor ziet Meijer zijn eerste 
raadsvergadering als voorzitter 
de mist in gaan.

In oktober krijgt, evenals Peter 
Boevé (voor de laatste keer), 
Joke Draijer (GBZ) tijdelijk 
ontslag als gemeenteraadslid. 
Draijer wordt vervangen door 
Astrid van der Veld, Boevé door 
Dick Suttorp. Het college pre-
senteerde in de commissie een 
sluitende begroting. Wethouder 
Gert Toonen heeft zelfs een ca-

deautje voor de raad. Die mag voor bijna € 200.000 
aan nieuw beleid voorstellen. Vooralsnog is de fi-
nanciële situatie van Zandvoort goed te noemen.

Wethouder Toonen kan met genoegen terugkijken 
op de raad van november. De Programbegroting 
2008 werd met algemene stemmen aangenomen. 
De 22 amendementen en 21 moties werden door de 
voorzitter met kunde en voortvarendheid afgehan-
deld. Opvallend was het door OPZ verlangde onder-
zoek naar de mogelijkheid om het Gasthuisplein 
opnieuw in te richten.

De door wethouder Bierman opgestarte discussie 
over hoe Zandvoort er in 2025 zal uitzien, kreeg 
een groot aantal ondernemers naar De Krocht. De 
inwoners, die een week later werden uitgenodigd, 
lieten massaal verstek gaan. Slechts een handjevol 
kwam meedenken.

De commissie Raadszaken van november was het 
niet eens met de Integrale Parkeervisie. Men 
vond zoveel onduidelijk dat het college, onder-
steund door een aantal zeer bruikbare adviezen uit 
de commissie, een ander voorstel zal moeten doen. 
Het college mag van de voorzitter, door tijdgebrek, 
niet eerder 
dan in janu-
ari in eerste 
termijn ant-
woorden.

In de raad van december werd een motie van de 
VVD om per direct de parkeertarieven te verhogen 
door een verdeelde raad aangenomen. Fred Paap 
en Fred Henrion Verpoorten (beide VVD) stemden 
tegen hun eigen motie die door een meerderheid 
werd aangenomen. Het tarief gaat naar € 1,80 en 
zou nodig zijn om de financiering voor de onder-
grondse parkeergarage in het Louis Davids Carré 
mogelijk te maken.

Jaaroverzicht: Politiek in 2007



Uw Volkswagen Partner

Telefoon: 023-5714866

Gezocht 
ondernemende partners voor 

Wellness industrie.
Zeer goede directe en residuele inkomsten
Training en support aanwezig 

Voor informatie bel Jan Kerkman: 06 24 88 11 87.
Graag tussen 9.00- en 15.00 uur.

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP.  
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

 Kabel-internet/adsl 
installateur helpt 

bij alle 
PC-PROBLeMeN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Rozenobel 
Antiek

Opheffingsuitverkoop
Gasthuisplein 6,

Zandvoort. 
Tel.:5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten 

Verloren: 
gouden armband. 

Emotionele waarde. 
Beloning. 

Tel. 5713509

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72 Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilderswerkzaamheden 

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke 
zandkorrels €10,- (excl.BTW)
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Hogeweg 39-1
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist 
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk

HUTING & VAN DER MIJE
Postbus 306, 1800 AH Alkmaar

Tel. 072-511 8808 • Fax 072-511 5982

Het bestuur van de 
Zandvoortse 

Bomschuit Bouwclub,
wenst  leden, donateurs en 

belangstellenden, 
een plezierig 2008 toe.

ZANDKORRELS

Wenst u een 
gelukkig 2008



Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Het hele Bruna team
wenst u een gelukkig 

en gezond 2008!

Wij wensen u 
een 

gezond 2008

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Café Oomstee

Wij wensen u een gelukkig 2008!
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)

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

MENU VAN DE MAAND JANUARI € 27,50
Sashimi de saumon biologique avec crudités 

Japonaise et vinaigrette de wafu
sashimi van biologische zalm 

met zeewiersalade en wafudressing
of

Steak tartare avec crudités et 
garniture classique ( preparé à table )

steaktartaar met klassiek garnituur (aan tafel bereid)
of

Croutons duxelles de champignons avec crème de 
gorgonzola et sauce de canneberges 

croutons paddenstoelenduxelles 
met gorgonzolaroom en cranberrysaus

HHH

Bouillabaisse de Port-Bail avec moules et plie sauté
bouillabaisse van torteauxkrabben met 

mosselen en gebakken scholfilet
of

Entrecôte de boeuff à la moelle et 
sauce au Chianti Classico

runderentrecôte met merg en rode wijnsaus
of

Gateau chaud avec aubergine et fromage de chèvre 
et sauce roquefortsaus

warme auberginetaart met geitenkaas en roquefortsaus
HHH

Dessert 
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Wij zijn gesloten van 24-12-07 t/m 17 Januari 2008

Wij wensen u een zeer 
prettige jaarwisseling en 
al het goeds voor 2008

Vanaf 18 januari 2008 weer 7 dagen per week geopend. 
Haltestraat 26 - 2042 LN Zandvoort - 023-5712524

Wenst iedereen een
stralend en dorstig 2008

Kees en Annemiek

Oud & 
Nieuwjaarsparty

geopend van 
00.00 – tot 05.00 uur!

Kaarten à € 10,- incl. champagne,
verkrijgbaar in voorverkoop

Administratiekantoor

Wenst u een 
fantastisch 2008

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Wij wensen u 
een voorspoedig

en goed gekleed 2008

Haltestraat 11  - 023- 571 54 73

Wij wensen u 
een voorspoedig en 

modieus 2008
Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

Wij wensen u 
een gelukkig nieuwjaar!

De Zeespiegel Bloemen aan Zee Kaashuis Tromp
SKiP wenst alle kinderen, 

papa’s en mama’s, ooms en tantes,
opa’s en oma’s een vrolijk 2008!

SKiP (Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje – Pluk)

Wij wensen u een geweldig 2008!
Vanaf januari 2008 ook bij ons

aanbiedingen voor de ZandvoortPas

Haltestraat 2a - 2042 LM Zandvoort
www.vlugfashion.nl 

Wenst u een 
goedlopend 2008!

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

Wij wensen iedereen 
een gezond en 
gelukkig 2008
Bodeweg 2 - Zandvoort

Haltestraat 55 
2042 LL Zandvoort

023-571 28 39
Ook zondags geopend.

Nu 3 Schiesser
American T-shirts
met ronde – of  v -hals
€ 22,50
M-L-XL-XXL

Tevens wensen wij
iedereen een gezond
en gelukkig 2008

Wij danken iedereen 
voor het vertrouwen in 

ons en wensen u een 
voorspoedig 2008
www.slagerijhorneman.nl

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345

Wij wensen u een
beestachtig 2008

wenst alle Zandvoorters
een gelukkig nieuwjaar

Haltestraat 69 – 023-5717897

Wij wensen u een
gezond en bloemrijk 2008

Wij wensen u een
goed en gezond 2008

en let op onze
eindejaarsknallers!!!

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Oud en Nieuw geopend
van 00.15 – tot 05.00 uur

Kom woensdag 2 januari
van 20.00  tot 22.00 uur naar

onze nieuwjaarsborrel om
samen met ons te proosten op

een feestelijk 2008

Haltestraat 20-Zandvoort
Tel.: 023-5720461

Wij zijn van 27 december 2007 t/m 
22 januari 2008 gesloten.

Wij wensen u een voorspoedig,
gezond en groeizaam 2008!



Steel de show met ’n kaasplateau
Chèvre d’Or met

gratis pruimencompote
200 gr nu € 4,95

Hele maand december:
Uit eigen worstmakerij

Boerenham 200 gram € 3,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

5% Korting op ons
assortiment spiegels

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PeR BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2008

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tesamen met een welkomstkado, 
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-
vertentie) plaatsen.

Wij hebben ook 
een zeer grote

lampen collectie!
Pashouders op alle artikelen 5% korting.

20% korting 
bij aankoop grote foto in lijst

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - A.J. v.d. Molenstraat
OVM fotografie - 06 41328762
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
Confet’ti mode - Haltestraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 
Sea Optiek - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Zeespiegel - Badhuisplein

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
De Heeren eetcafé / restaurant - Zeestraat
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Harocamo - Kerkstraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
NH Hoteles Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Pizza Döner Plaza - Kosterstraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

 ZandvoortPas gaat derde jaar in
Vanaf 1 januari zal er weer een nieuwe ZandvoortPas in omloop komen, de derde 
in successie. De pas, die bij veel Zandvoortse ondernemers voor behoorlijke kortin-
gen zorgt, is zeer populair onder de Zandvoortse inwoners. Niet alleen zij profiteren  
ervan, ook de ondernemers zijn heel enthousiast over 
de toenemende klandizie door de ZandvoortPas.

De ZandvoortPas is nu al bijna niet meer weg te denken uit het 
Zandvoortse leven van alle dag. Ook zijn er steeds meer onderne-
mers die zich aansluiten bij het concept: een korting of aanbie-
ding die voor een langere of korte periode geldt, in ruil voor een 
advertentie in kleur op de middenpagina’s van de Zandvoortse 
Courant tegen een gereduceerd tarief. 

Ook wordt er met regelmaat op deze pagina’s een aan de ZandvoortPas deelnemende ondernemer  
geïnterviewd om zijn bedrijf extra onder de aandacht te brengen van de lezers, alsmede om zijn  
aanbiedingen voor pashouders nog eens toe te lichten. 

Afgelopen jaren is al gebleken dat verschillende ondernemers samenwerken en met aanbiedingen komen 
die elkaar aanvullen. Dat maakt het er voor houders van de ZandvoortPas nog aantrekkelijker op.

Zandvoorters die ook in 2008 hun ZandvoortPas willen gebruiken, wordt aangeraden om snel de bon 
hiernaast in te vullen. De ZandvoortPas wordt dan namelijk zo snel mogelijk toegestuurd. Een verlenging 
van uw ZandvoortPas 2007 kost slechts € 5 en een nieuwe pas heeft u voor € 7,50. 

Bij elke ZandvoortPas wordt een ZandvoortPas balpen cadeau gegeven. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw 
favoriete aanbiedingen omcirkelen!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!Kerkstraat 14

2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

7 dagen per week geopend 
van 09.00 tot 22.00 uur

Koffie van de maand!
Nieuw in het assortiment

Jay Jay met hazelnootsmaak
Normaal € 2,75 

Voor pashouders € 2,50

Voor zandvoortpashouders aanbieding:

Gratis proefles
(vraag naar onze voorwaarden)

Wij wensen u een
veilig rijdend 2008

Bel voor informatie      
06-54280393 of 023 - 5730107

www.members.lycos.nl\rijschoolduet

L

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345

* korting geldt niet op aanbiedingen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor 

ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(maandag gesloten)

Voor Pashouders na diner een  
kopje koffie of thee van het huis

Haltestraat 69 – 023-5717897

Op vertoon van de ZandvoortPas 
een fles huiswijn i.p.v. € 15,00 
voor € 13,50 (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Top	3!
3x 100 gram vleeswaren

Achterham+
Gekookte	worst+

Berliner
€	3,25

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas:
10% Korting op

op de kledingcollectie
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting 
op Pilates
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw Pas:

Warme chocolade-
melk met 
2 bonbonnetjes
of 1 truffel
van € 3,25 
voor € 2,75

Pashouders 5% korting op
onze Rivièra Maison collectie.

Tevens Kerstuitverkoop tot 50%

Dealer van  Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

ontdek een nieuwe ervaring van welzijn 

GELUKKIG EN INSPIREREND 2008!
SA TA NA MA

www.nympheia.com
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Vervolg gemeentelijke publicatie week 52 

Wie wordt de Zandvoorter van het Jaar 2007?
Stem op uw favoriet. 

Het kan nog tot zondag 6 januari! (zie pagina 5)
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Herstart AA afdeling Zandvoort

De vereniging AA, ‘Anonieme 
Alcoholisten’, is een gemeen-
schap van mannen en vrou-
wen die hun ervaring, kracht 
en hoop met elkaar delen om 
hun gemeenschappelijk pro-
bleem op te lossen en ande-
ren te helpen bij het herstel 
van hun alcoholisme.  De 
enige vereiste voor het AA-
lidmaatschap is het verlangen 
op te houden met drinken. Er 
zijn geen geldelijke verplich-
tingen verbonden aan het 
lidmaatschap; de leden voor-
zien in behoeften door eigen 
bijdragen. 
 
AA is niet gebonden aan enige 

Hoe vaak heeft u vlak voor Nieuwjaar voor uzelf besloten om 
in het nieuwe jaar te stoppen met het nuttigen van alcohol? en 
hoe vaak is dat (weer) mislukt? Vragen die de Zandvoortse afde-
ling van de AA aan u wil stellen. De AA, die een aantal maanden 
geleden gestopt was met bijeenkomsten in Zandvoort, gaat 
een ‘doorstart’ maken. Iedere vrijdag zijn er bijeenkomsten in 
het nieuwe Pluspunt gebouw bij winkelcentrum Nieuw Noord. 

sekte, genootschap, politieke 
partij, organisatie of instel-
ling, wenst zich niet te men-
gen in enig geschil en steunt 
of bestrijdt geen enkel doel.  
Het hoofddoel is nuchter te 
blijven en andere alcoholisten 
te helpen om nuchterheid te 
bereiken.

De Zandvoortse Anonieme 
Alcoholisten willen u vertellen 
hoe zij erachter zijn gekomen 
om hun leven weer op een 
rijtje te krijgen. Zij kunnen u 
deelgenoot maken van het ge-
heim van de steun, die nodig is 
om te stoppen met (overma-
tig) alcoholgebruik. Zij weten 

als geen ander dat wanneer 
zij één keer in de fout gaan, 
hun leven weer verwoest 
gaat worden. De steun die 
ze vinden bij elkaar en de be-
kentenissen die ze delen over 
een verwoest leven door de 
drank, houdt hen op de been. 
Ze weten ook dat wanneer zij 
weer beginnen, er voor hun 
geen stop meer is en dat de 
behoefte almaar groter wordt. 
Deze groep mensen wil ook u 
helpen met uw probleem.

U bent van harte welkom bij 
Pluspunt in Noord, elke vrij-
dagavond van 20.00 uur tot 
22.00 uur. Om de anonimiteit 
te bewaken worden de gas-
ten gevraagd om via via het 
speeltuintje aan de achter-
kant, derde deur, naar binnen 
te komen. De koffie staat klaar. 
Bij de AA bent en blijft u ano-
niem! Meer informatie kunt u 
krijgen bij Ben (06-21946280), 
Cees (06-45492583) of Martin 
(06-55501267).

De adverteerders van deze week
Accountantskantoor 
Huppelschoten
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Albatros
Asian Delights
Auto Strijder
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemen aan Zee
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Bruna
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Chin Chin
Circus Zandvoort
CNG Groep
Confet’ti B.V. 
Danzee
De Bode
De Lamstrael
De Zeespiegel
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Esprit 
Etos

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Haarmode Marjo Fijma
Hong Kong Chinees Restaurant
Huting & van der Mije
IJzerhandel Zantvoort
Kaashuis Tromp
Kroon Mode
Netexpo Internet  BV
Never Stop Trying
P. van Kleeff
Pluspunt
Printing People
Sailfish Reclame
Shanna’s Shoe Repair 
 & Leatherwear
SKiP St.Kdv. Pippeloentje-Pluk
Slagerij Marcel Horneman
Star Travel Reisburo
Take Five
Van Aacken  
 Glaszettersbedrijf
Vlug Fashion
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zandvoortse Bomschuit 
Bouwclub

Nog geen idee waar u uw vakantie
in 2008 gaat doorbrengen???

De mobiele adviseur van Star Travel borrelt over van ideeën!!
U kunt haar bellen op 06 -43440929 of 0255 547999

Mexico! 
Lekker zwemmen 

met 
dolfijnen

Sawadee! 
Misschien een 

leuk verre oosten 
idee

Yamas! 
Op zoek naar cultuur 

strand en zon 
in Griekenland

Nog geen idee waar u uw vakantie
in 2008 gaat doorbrengen???

De mobiele adviseur van Star Travel borrelt over van ideeën!!
U kunt haar bellen op 06 -43440929 of 0255 547999

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

De manege is zeer ac-
tief op het gebied van 
buitenritten, dressuur, 
springen, paard- en 
ponykampen. Daarvoor 
beschikken zij over uit-
stekende paarden en 
pony’s, waarmee ieder 
aspect van de paar-
densport bedreven 

Manege Rückert is ideaal gelegen in de Zand-
voortse duinen, direct grenzend aan een ruiter-
pad, vanwaar diverse fraaie duingebieden en het 
strand eenvoudig bereikbaar zijn. eigenaar Wil-
liam Rückert maakt dan ook regelmatig schitte-
rende tochten met zijn groepen, naar het strand 
van Bloemendaal of door de duinen.

kan worden. De manege 
beschikt verder over een 
binnenhal, buitenbak, 
ruime boxen, spuitplaat-
sen en natuurlijk een ge-
zellige bar.

Voor de jongste ruiters 
(tot 8 jaar) bieden zij 
speciale minilessen van 

Manege Rückert 30 minuten aan, waarin 
zij spelenderwijs leren 
ponyrijden. Voor de iets 
oudere jeugd worden 
regelmatig ponykam-
pen georganiseerd in de 
schoolvakanties, waarin 
zij onder andere leren 
voltigeren, mennen, bui-
tenritten maken, enz. 
Tijdens de reguliere les-
sen van 1 uur wordt veel 
aandacht besteed aan 
dressuur en wordt een 
begin gemaakt met het 
springen. Van dinsdag tot 
en met zaterdag overdag 
en dinsdag tot en met 
vrijdag in de avonduren 
zijn er groepslessen op 
alle niveaus, van be-
ginner tot gevorderde. 
Daarnaast zijn er privé-
lessen mogelijk.

De manege is gelegen 
aan de Heimanstraat 25. 
Voor meer informatie 
kunt u bellen met 5712885 
of kijken op www.ma-
negeruckert.nl. Manege 
Rückert is goedgekeurd 
door de Stichting Veilige 
Paardensport.

Het beleidsplan heeft 
als taak om de breedte-
sportaanvraag inhoud te 
geven en uit te voeren en 
is ontwikkeld in samen-
werking met Sportservice 
Noord-Holland. De coör-
dinatie en uitvoering 
ligt bij Sportservice 
Heemstede - Zandvoort 
en wordt financieel mo-
gelijk gemaakt door de 
twee gemeenten en het 
Ministerie van VWS.

De gemeenten Heemstede en Zandvoort willen 
sportbeoefening voor verschillende doelgroepen ex-
tra stimuleren en hebben hiervoor het  sportbeleids-
plan ‘Sportief in beweging’ontwikkeld. De uitvoering 
van dit plan  loopt van 2005 tot en met 2008.

Via het project JeugdSport-
Pas kan de basisschool-
jeugd uit Heemstede en 
Zandvoort (groepen 4 t/m 
8) kennismaken met een 
uitgebreid sportaanbod. 
Zij kunnen in vier lessen 
bij een aangesloten sport-
vereniging of organisatie 
kennismaken met een 
sport. Een sportcursus van 
4 lessen kost, afhankelijk 
van de gekozen sport, tus-
sen € 5 en  € 7,50.

Sportservice Heemstede – Zandvoort
Het GALM (Groninger 
Actief Leven Model) pro-
ject heeft als doel het 
bevorderen van een ac-
tievere leefstijl bij oude-
ren in de leeftijd 55 jaar 
en ouder, die vooral een 
zittend leven leiden. Ook 
dit is een project van 
Sportservice Heemstede 
– Zandvoort.

In de gemeente Zand-
voort is het project ‘Vet 
Gezond’ van start ge-
gaan. In samenwerking 
met het Wim Gerten-
bach College zijn de 
leerlingen getest en 
voor een aantal is een 
plan van aanpak ge-
maakt om overgewicht 
tegen te gaan.

Kijk voor informatie op 
www.sportserviceheem-
stedezandvoort.nl, of bel 
5740116.



Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

Ons kantoor is gesloten t/m 1 januari 2008

Het Cense & Van Lingen 
team wenst u 

een voorspoedig 2008
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